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ABSTRAK 

 

Jefrie Nandy Satria, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, 2018, 

Dinamika Gerakan Politik Islam di Indonesia (Studi Analisis Respons Tokoh 

Islam Terhadap Gerakan 212). 

 

Penelitian ini mengidentifikasi mengenai berbagai macam respons tokoh Islam 

terhadap Gerakan 212, yang diawali oleh pembahasan kemunculan Gerakan 212. 

Beberapa pendapat dari tokoh yang digunakan sebagai objek penelitian 

berlatarbelakang sebagai tokoh Islam yang memiliki jabatan di lembaga 

pemerintahan, partai politik, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan proses pengumpulan data observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data penelitian ini menggunakan 

triangulasi data. 

Gerakan 212 merupakan salah satu bentuk gerakan politik Islam di Indonesia. 

Penyikapan yang dikemukakan oleh tiap tokoh Islam terhadap Gerakan 212 dalam 

penelitian ini merupakan bagian dari dinamika yang terdapat pada Gerakan 212. 

Munculnya perbedaan sikap yang diberikan oleh para tokoh Islam menimbulkan 

pemikiran baru mengenai tidak semua tokoh Islam mendukung gerakan yang 

mengatasnamakan Islam. 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah menjelaskan berbagai 

pertimbangan yang digunakan oleh para tokoh Islam dalam menentukan sikapnya 

terhadap Gerakan 212. Penelitian ini memaparkan beberapa respons tokoh Islam 

terhadap Gerakan 212 melalui pengelompokan isu-isu strategis yang berada di 

kalangan masyarakat, seperti kebutuhan masyarakat atas ruang publik, demarkasi 

di kalangan masyarakat, hubungan Gerakan 212 dan aspek politik praktis, dan 

beberapa isu tentang perbedaan identitas di kalangan masyarakat di Indonesia. 

Perbedaan tersebut dapat terlihat melalui kepentingan dan status politik yang 

dimiliki oleh setiap tokoh Islam. 

 

Kata kunci: Respons, Gerakan, Aksi 212, Reuni Akbar 212. 
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ABSTRACT 

 

Jefrie Nandy Satria, Bachelor Program, Political Science Program, Faculty 

of Social and Political Science, Brawijaya University, Malang, 2018, The 

Dynamics of Islamic Political Movement in Indonesia (Study of the Analysis 

of the Response of Islamists to the Movement 212). 

 

This study identifies the various responses of Islamic leaders to the Movement 

212, which was preceded by the discussion of the emergence of the 212 

Movement. Some opinions of the figures used as research object background as an 

Islamic figure who has positions in government institutions, political parties, 

community organizations, and religious institutions. This type of research is 

qualitative with the process of collecting data of observation, interview, and 

documentation. The validity of this research data using data triangulation. 

Movement 212 is one form of Islamic political movement in Indonesia. The 

attitude expressed by each Islamic leader against the Movement 212 in this study 

is part of the dynamics contained in Movement 212. The emergence of differences 

in attitudes given by Islamic leaders raises new thinking about not all Islamic 

leaders support the movement in the name of Islam. 

The results obtained in this study are to explain the various considerations used by 

Islamic leaders in determining their attitude toward the Movement 212. This study 

describes some of the Islamic leaders' responses to the 212 Movement through the 

grouping of strategic issues residing in the community, such as the public's need 

for public space, demarcation among the people, the relations of the Movement 

212 and the practical political aspects, and some issues of identity differences 

among Indonesians. The differences can be seen through the interests and political 

status of every Islamic figure. 

 

Keywords: Response, Movement, Aksi 212, Reuni Akbar 212. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada awal bulan Oktober tahun 2016, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan 

kasus penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta yang 

menjabat pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017, Basuki Tjahaja Purnama 

atau Ahok. Pada tanggal 6 Oktober 2016, salah satu masyarakat yang bernama 

Buni Yani mengunggah potongan video pidato Basuki Tjahaja Purnama yang 

dianggap menistakan Al Quran, kitab umat muslim Surah Al-Maidah ayat 51. 

Masyarakat dan beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam merespons isu 

tersebut dengan cepat, terutama Front Pembela Islam (FPI) yang langsung 

melakukan unjuk rasa di depan Gedung Bareskrim Polri dan Balai Kota DKI 

Jakarta.
1
 Isu penistaan agama (Islam) menjadi isu yang masiv dibicarakan pada 

media massa dan online di Indonesia. Pada fase tersebut, muncul beberapa 

gerakan berbentuk demonstrasi. Salah satunya adalah Gerakan Aksi Bela Islam 

yang diprakarsai oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(GNPF-MUI).  

Gerakan Aksi Bela Islam menjadi bagian pelaksanaan gerakan politik 

Islam
2
 yang pernah terjadi di Indonesia. Gerakan tersebut dilaksanakan beberapa 

                                                 
1
   Nur Khafifah. ”Perjalanan Kasus Penistaan Ahok”. Kumparan  9 Mei 2017, diakses pada 4 

Maret 2018 <https://kumparan.com/@kumparannews/perjalanan-kasus-penistaan-agama-

ahok> 
 

2
  Dalam penelitian ini, yang dimaksud Gerakan Politik Islam adalah suatu gerakan sosial 

masyarakat yang secara kolektif diawali dari suatu masalah dan kemudian dikaitkan dengan 

aspek-aspek politik keislaman. Sedangkan gerakan sosial merupakan gerakan kolektif dari 

masyarakat yang merasa tidak dinaungi aspirasinya. Lihat Gaus dan Kukathas (2004). hlm. 611 



2 

 

kali, yaitu pada tanggal 4 November 2016 (Aksi 411), 2 Desember 2016 (Aksi 

212), dan beberapa aksi lainnya. Pada pelaksanaannya, Aksi 212 mendapatkan 

perhatian masyarakat (Lihat lampiran 1, hlm. 117). Terhitung dari luas wilayah 

tempat aksi dilaksanakan (berdasarkan Google Map), estimasi jumlah massa Aksi 

212 yang hadir sekitar 2,3 juta orang.
3
  Aksi 212 sering kali dikaitkan dengan 

aspek politik praktis. Hal tersebut dikarenakan momentum pelaksanaan Aksi 212 

berdekatan dengan waktu pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017, dimana 

Basuki Tjahaja Purnama sebagai penista agama merupakan incumbent pada 

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tersebut. Menurut Mark Woodward dan Amanah 

Nurish dalam artikelnya Quo Vadis FPI Dalam Aksi Bela Islam menjelaskan 

bahwa koalisi kelompok konservatif mendapat perhatian dalam melawan Basuki 

Tjahaja Purnama melalui dukungan pelaksanaan syari‟at Islam, yaitu melarang 

memiliki pemimpin non muslim.
4
 

Tidak semua orang yang hadir pada Aksi 212 beralasan politik ataupun 

ekonomi. Dalam Jurnal MAARIF yang berjudul Aksi Bela Islam: Konservatisme 

dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan karya Ahmad Najib Burhani dipaparkan 

beberapa orang yang hadir pada Aksi 212 tetapi tidak menjadikan politik dan 

ekonomi sebagai alasannya.
5
 Seperti Hilman Latief yang hadir karena rasa 

solidaritas keislaman untuk berkumpul bersama melawan orang ”kafir”, ataupun 

                                                 
3
    Assyari Abdullah. ”Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik 

Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif”. Jurnal An-nida 41:2  (2017): hlm. 204-205 

<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/download/4654/2850> 
 

4
    Ibid., hlm. 209 

 

5
    Ahmad Najib Burhani. “Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas 

Keagamaan”. Jurnal Maarif 11:2 (2017): hlm. 26 

<https://www.academia.edu/34608265/Aksi_Bela_Islam_Konservatisme_dan_Fragmentasi_Ot

oritas_Keagamaan>  
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seperti Zuly Qodir yang menganggap Aksi 212 merupakan kegiatan seperti party 

dan festival, hingga yang menjadi kesibukannya adalah mengabadikan momentum 

tersebut dengan berfoto dan mengunggahnya ke media sosial. Maka dari itu, pada 

kenyataannya tidak semua orang yang hadir dalam Aksi 212 berlandaskan pada 

aspek politik atau ekonomi. Tetapi pendapat bahwa Aksi 212 memiliki keterkaitan 

dengan aspek politik pun tetap ada. Setelah menjalani proses persidangan, 

kemudian pada tanggal 9 Mei 2017, Majelis Hakim menetapkan vonis 2 tahun 

penjara kepada Basuki Tjahaja Purnama dan Majelis Hakim memerintahkan agar 

Basuki Tjahaja Purnama langsung ditahan.
6
 

Setelah satu tahun setelah pelaksanaan Aksi 212, GNPF-MUI melalui 

Presidium Alumni 212 mengadakan Kongres Nasional yang bertujuan untuk 

mempersiapkan kegiatan Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2017 di lapangan 

Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Hal tersebut mendapat respons yang 

beragam dari kalangan atau tokoh-tokoh politik di Indonesia. Hal tersebut kembali 

menjadi pembicaran publik karena beberapa pendapat yang muncul dalam 

mengomentari esensi atau tujuan dari diselenggarakannya kegiatan Reuni Akbar 

212 tersebut. Walaupun tuntutan saat Aksi 212 telah terwujudkan yaitu 

dipenjarakannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penistaan agama. 

Beberapa kalangan pun berkomentar bahwa Reuni Gerakan 212 dianggap tidak 

perlu dilakukan bahkan dirasa memiliki kepentingan politik dari pihak-pihak 

tertentu.  

                                                 
6
    Nur Khafifah. ”Perjalanan Kasus Penistaan Ahok”. Kumparan  9 Mei 2017, diakses pada 4 

Maret 2018 <https://kumparan.com/@kumparannews/perjalanan-kasus-penistaan-agama-

ahok> 
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Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan 

(Menkopolhukam), Wiranto, menilai rencana Reuni Akbar 212 yang akan 

dilakukan di lapangan Monas, Jakarta tidak diperlukan Menurutnya, kegiatan 

tersebut hanya menghabiskan energi masyarakat.
7
 Sedangkan menurut Kepala 

Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Reuni Akbar 212 bermuatan politis 2018-

2019.
8
 Beberapa tokoh Ormas dan organisasi Islam juga berpendapat dan bersikap 

tidak ikut dalam kegiatan Reuni Akbar 212. Menurut Ketua Umum Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, masalah yang diusung saat Aksi 212 sudah selesai. 

Oleh karena itu, tidak perlu memunculkan kembali hal-hal tersebut dan 

dikhawatirkan akan memunculkan provokasi bahkan menimbulkan kecurigaan 

satu sama lain.
9
 Pernyataannya menjadi sorotan karena ia merupakan ketua dari 

organisasi Islam di Indonesia. 

Dalam lingkup Ormas, Muhammadiyah menjadi Ormas yang tegas 

bersikap tidak akan mengikuti Reuni Akbar 212. Ketua Umum Pimpinan Pusat 

(PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan bahwa, Muhammadiyah tidak 

akan melakukan kegiatan-kegiatan demo karena Muhammadiyah lebih ingin 

                                                 
7
    Bayu Hermawan. ”Wiranto: Reuni 212 Gak Perlu, Menghabiskan Energi Bangsa”. Republika 

29 November 2017, diakses pada 5 Maret 2018 

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/29/p06dzv354-wiranto-reuni-212-

gak-perlu-menghabiskan-energi-bangsa> 
 

8
    Fabian Januarius Kuwado. "Kapolri: Reuni 212 Enggak Akan Jauh-jauh dari Politik 2018-2019 

". Kompas 30 November 2017, diakses pada 5 Maret 2018 

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/30/11341061/kapolri-reuni-212-enggak-akan-jauh-

jauh-dari-politik-2018-2019> 
 

9
    Abdul Haris Utiarahman. ”Ketum MUI Soal Reuni 212: Sifatnya Lebih ke Agitasi”. Detik 1 

Desember 2017, diakses pada tanggal 5 Maret 2018 <https://news.detik.com/berita/d-

3751588/ketum-mui-soal-reuni-212-sifatnya-lebih-ke-agitasi> 
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melakukan kegiatan yang produktif.
10

 Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat 

tokoh-tokoh Islam yang tidak mendukung diselenggarakannya kegiatan tersebut. 

Walaupun kegiatan tersebut dikemas secara Islami. Hal ini menarik untuk 

dianalisis terkait alasan tidak mendukungnya tokoh-tokoh tersebut secara lebih 

komprehensif. Walaupun mendapatkan respons yang tidak semuanya mendukung 

kegiatan Reuni Aksi 212, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan jumlah 

yang tidak jauh berbeda dengan saat Aksi 212, yang juga dihadiri oleh tokoh-

tokoh politik seperti Gubernur DKI Jakarta (mulai menjabat pada 16 Oktober 

2017) Anies Baswedan, Wakil Ketua (mulai menjabat pada 2 Oktober 2014) DPR 

Fahri Hamzah, tokoh Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, dan Amien 

Rais selaku Mantan Ketua MPR RI yang juga tokoh Muhammadiyah (Lihat 

lampiran 1, hlm. 117). 

Pada dasarnya Aksi Bela Islam yang dilakukan tersebut mendapat respons 

yang beragam, terutama terkait aspek politik yang disematkan pada gerakan 

tersebut. Dalam lingkup masyarakat Indonesia, terdapat kecurigaan satu sama lain 

antara pendukung dan tidak mendukung Gerakan 212, yang membenarkan 

pendapatnya tanpa penjelasan yang komprehensif dan terjebak pada anti terhadap 

entitas tertentu khususnya dalam hal agama dan pilihan politik mendukung atau 

menolak rangkaian aksi tersebut. Menurut tulisan Roy Murtadho dalam buku 

“Bela Agama atau Bela Oligarki? Pertalian Agama, Politik, dan Kapitalisme di 

Indonesia”, perdebatan yang terjadi dalam lingkup masyarakat mengenai isu Aksi 

Bela Islam seakan menjadi ajang caci antar pendukung Aksi Bela Islam, yang 

                                                 
10

   Teguh Firmansyah. ”Haedar: Muhammadiyah tak Ikut Reuni 212”. Republika 24 November 

2017, diakses pada tanggal 5 Maret 2018 

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/11/24/ozwydi377-

haedar-muhammadiyah-tak-ikut-reuni-212> 
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menganggap masyarakat yang tidak mendukung aksi sebagai masyarakat yang 

kurang Islami dan penolak Aksi Bela Islam beranggapan aksi massa yang 

memobilisasi ratusan ribu orang untuk turun ke jalan tersebut merendahkan Islam 

dan merupakan kegiatan yang tidak substantial.
11

 Perbedaan pendapat juga 

terdapat pada tokoh-tokoh lainnya di Indonesia. Pada acara Indonesia Lawyers 

Club (ILC) TvOne pada tanggal 8 November 2016 beberapa tokoh menyampaikan 

pandangannya mengenai Aksi 411, salah satunya adalah Gatot Nurmantyo, 

Panglima TNI RI yang menjabat pada 8 Juli 2015 hingga 8 Desember 2017.
12

 

Panglima TNI, Jendral TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa Aksi 411 

memiliki keterkaitan dengan tantangan ekonomi global Indonesia khususnya 

bersama dengan negara-negara tetangga dan memungkinkan adanya penyisipan 

kepentingan pihak-pihak selain massa Aksi Bela Islam pada saat itu. Bahkan Aksi 

411 dan 212 yang dibentuk khususnya untuk menindaklanjuti kasus penistaan 

agama (Islam) oleh Basuki Tjahaja Purnama dikaitkan dengan politik Pilkada DKI 

Jakarta yang akan dilaksanakan tahun 2017 dan hal tersebut didukung dengan 

pembicaraan di media sosial dan media-media tertentu ikut mendukung hal 

tersebut yang seakan membuat polarisasi dan mengarah pada perseteruan. 

Menurut studi Merlyna Lim tahun 2017, pemberitaan pada situ-situs media 

mengenai kasus Basuki Tjahaja Purnama mendorong terbentuknya polarisasi 

politik di media sosial melalui tautan yang dibagikan oleh para netizen. 

                                                 
11

 Anto Sangadji, (et.al). “Bela Agama atau Bela Oligarki? Pertalian Agama, Politik, dan 

Kapitalisme di Indonesia”. Penerbit Pustaka IndoProgress dan Islam Bergerak. Jatinangor. hlm. 

56 <https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/09/dede-mulyanto-coen-husain-pontoh-

bela-islam-atau-bela-oligarki.pdf> 
 

12
  Indonesia Lawyers Club tvOne. ”Setelah „411‟ - Indonesia Lawyers Club ILC tvOne (Part 2)”. 

Akun Youtube Indonesia Lawyers Club tvOne 11 Novermber 2016, diakses pada tanggal 5 

Maret 2018 <https://www.youtube.com/watch?v=aHzvADFHaFU> 
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Grafik 1.1 Trafik (arus kepadatan akses) pada situs-situs media tertentu 

tentang polemik kasus Ahok dan Aksi Bela Islam di media massa pada bulan 

Oktober 2016 – Maret 2017 

 

Sumber: Dalam Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani,2017,78 

 

Menurut Karman, dalam Jurnal Kontestasi Frame Surat Kabar Nasional 

Dalam Liputan „Aksi Bela Islam terdapat Framing yang dilakukan beberapa surat 

kabar yang dianalisis menggunakan analisis Framing, yang kemudian 

dikelompokan dalam elemen dari Framing terkait Aksi Bela Islam. Surat kabar 

yang menjadi objek analisisnya adalah Kompas, Republika, Suara Pembaharuan, 

dan Media Indonesia.
13

 Berikut pemaparan data analisis Framing yang dilakukan 

oleh surat kabar terkait, tentang Aksi Bela Islam: 

Tabel 1.1 Perbandingan Frame Surat Kabar dalam Fenomena Aksi Bela Islam 

Elemen Framing 

Surat Kabar 

Kompas Republika 
Suara 

Pembaharuan 

Media 

Indonesia 

Problem 

Identification 

Masalah politik Masalah 

hukum 

Masalah politik Masalah 

Politik 

                                                 
13

  Karman.” Kontestasi Frame Surat Kabar Nasional dalam Liputan „Aksi Bela Islam‟ Contest of 

National Newspaper Frame in Coverage of „Action to Defend Islam”. Jurnal Pekommas 2:1 

(2017): hlm. 92 
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Casual 

Interpretation 

Aksi akibat dari 

video hasil editan 

Aksi upaya 

memperoleh 

keadilan 

karena agama 

dinistakan 

Aksi upaya jegal 

elektabilitas lawan 

(Ahok) 

Aksi 

merupakan 

gangguan 

Pilkada dan 

masyarakat 

Moral Evaluation Aksi tidak perlu 

karena pemerintah 

sudah akomodatif 

terhadap 

pengunjuk rasa 

Aksi adalah 

HAM, 

konstitusional 

Aksi ditunggangi 

aktor politik; 

Pemerintah sudah 

akomodatif 

terhadap 

demonstran 

Aksi 

menggangu 

hak orang lain 

mendapat 

ketertiban; 

Kehendak para 

pengunjuk 

rasa sudah 

tercapai 

Treatment 

Recommendation 

Elite politik dan 

agama harus 

mengutamakan 

kepentingan 

bangsa; Solusi 

dengan jalur 

hukum 

Aparat harus 

professional 

dalam kasus 

penistaan 

agama; 

penyelesaian 

melalui 

hukum; 

Penguasa 

diminta 

aspiratif 

terhadap orang 

yang membela 

agamanya 

Masalah Ahok 

diselesaikan secara 

hukum 

Penyelesaian 

melalui hukum 

Sumber: Dalam Karman, 2017,92 

Data tersebut menunjukan bahwa surat kabar pun memproduksi dan 

mengemas beritanya dengan berbeda, bahkan saling bertentangan. Hal ini 

tentunya dipengaruhi oleh banyak hal, yang salah satunya adalah pengaruh 

internal surat kabar tersebut. Tetapi yang menjadi kekhawatiran lain adalah 

mengenai opini yang terbentuk melalui berita dan dimaknai berbeda oleh 

masyarakat. Hal tersebut sama seperti penelitian Merlyna Lim yang menunjukan 

adanya polarisasi di masyarakat yang dipengaruhi oleh media. 

Selanjutnya, kemunculan propaganda yang menghubungkan Reuni Akbar 

212 dengan momentum politik praktis. Propaganda tersebut disebarkan melalui 

media sosial. Propaganda ini memang tidak bisa dikatakan dibuat oleh pihak-
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pihak yang disebutkan didalamnya (secara normatif). Tetapi, propaganda tersebut 

mengarahkan masyarakat untuk mendukung pihak-pihak tersebut. Salah satunya 

adalah propaganda dari media sosial Whatsapp Messenger dan Pinterest, seperti 

yang terdapat di dalam jurnal karangan Endi Aulia Garadian yang berjudul 

Membaca Populisme Islam Model Baru, yang berisi tentang komentar terkait 

kepemimpinan Joko Widodo yang tidak pro Muslim dan mengarahkan opini 

masyarakat untuk memilih opsi partai politik yang ada pada propaganda. 

Gambar 1.1 Propaganda Memilih Partai Politik 

 

Sumber: Dalam Endi Aulia Garadian, 2017, 389 
 

Melihat dampak yang muncul di masyarakat seperti adanya potensi 

polarisasi pasca Aksi 212 atau Reuni Akbar 212, kegaduhan dalam ruang publik 

yang dirasa dapat memunculkan konflik kepercayaan antar masyarakat, serta 

pertimbangan-pertimbangan ekonomi, sosial, dan politik. Penulis melihat penting 

untuk para tokoh terkemuka Indonesia untuk mengambil peran dalam hal 

menenangkan masyarakat akan kondisi yang sedang ada. Salah satunya dengan 

bersikap mendukung atau menolak kegiatan Aksi dan Reuni Gerakan 212. 

Menurut penulis, terdapat beberapa pertimbangan yang diambil oleh tokoh-tokoh 
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tersebut dalam menentukan sikapnya mendukung atau menolak kegiatan Aksi dan 

Reuni Akbar 212, khususnya tokoh Islam. Karena sebuah keputusan sering kali 

dipertimbangkan dari sudut pandang yang berbeda, kondisi yang berbeda, dan 

pertimbangan dalam aspek-aspek privat lainnya. Maka dari itu, penting untuk 

adanya penelitian yang dapat menjelaskan pertimbangan tokoh-tokoh Islam 

tersebut dalam menyikapi kegiatan Gerakan 212 (dalam hal ini Aksi 212 pada 

tanggal 2 Desember 2016 dan Reuni Akbar 212 pada tanggal 2 Desember 2017).  

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut maka dapat diambil rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana dinamika kemunculan dan menguatnya Gerakan 212? 

2. Bagaimana respons tokoh-tokoh Islam terhadap Gerakan 212 melalui 

pengelompokan isu-isu strategis yang ada di kalangan masyarakat? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami respons tokoh-tokoh Islam terhadap 

Gerakan 212, yang diawali pembahasan kemunculan dan penguatan  Gerakan 212. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menunjukan 

dinamika Gerakan 212 sebagai bagian dari pelaksanaan gerakan politik Islam di 

Indonesia, memaparkan respons tokoh-tokoh Islam terhadap Gerakan 212, dan 

memberikan pemahaman mengenai penyebab perbedaan pendapat tokoh-tokoh 

Islam dalam menyikapi Gerakan 212 melalui isu-isu strategis yang terdapat di 

lingkup masyarakat.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema 

penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini. Penelitian terdahulu yang 

penulis gunakan ini berkaitan dengan beberapa fokus analisis mengenai gerakan 

politik Islam, seperti analisis framing suatu gerakan pada media massa, analisis 

perbedaan respons yang dimunculkan oleh suatu organisasi Islam terhadap 

organisasi Islam lainnya, dan analisis ruang publik melalui media sosial terhadap 

suatu gerakan politik Islam. Penelitian terdahulu ini membantu penulis dalam 

memahami beberapa aspek yang terdapat pada gerakan politik Islam. Beberapa 

penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:  

Pertama, judul penelitian ini adalah Analisis Framing Pemberitaan 

Mengenai “Aksi Damai Bela Islam 212.
14

 Pada Media Online Kompas.com dan 

Republika Online. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zulmi Arum Kurnia, 

Mahasiswa Strata 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menjelaskan 

mengenai kemungkinan, analisis, dan pemaparan pemberitaan tentang Aksi 212 

menggunakan Teori Konstruksi Sosial, Tahap Konstruksi Sosial Media Massa, 

Realitas yang dikonstruk oleh Media Massa, dan Framing. Metode pengumpulan 

data penelitian ini menjadikan dokumentasi sebagai bentuk utama mendapatkan 

informasi. Sedangkan objek penelitiannya adalah pemberitaan dari dua media 

online yang telah ia pilih. 

                                                 
14

  Zulmi Arum Kurnia. “Analisis Framing Pemberitaan Mengenai “Aksi Damai Bela Islam 212”. 

Skripsi Sarjana Sosial, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

<repository.umy.ac.id/bitsream/handle/123456789/11349> 
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Pada dasarnya terdapat beberapa persamaan dari sisi tema besar yaitu 

terkait Aksi 212 dan salah satu media online yang dianalisis dalam penelitian 

tersebut digunakan sebagai referensi oleh penulis (Republika Online) pada 

penelitian ini. Perbedaan dari sisi objek penelitian, yaitu membahas mengenai 

konstruksi ataupun framing yang dilakukan oleh dua media online terkait, dalam 

hal Aksi Damai Bela Islam 212. Sedangkan penelitian yang penulis teliti, 

mengarahkan penelitiannya kepada pilihan rasional, aktor, dan tindakan sebagai 

upaya merespons Gerakan 212. 

Kedua, judul penelitiannya adalah Politik dan Gerakan Tarbiyah 1980-

2010: Respons Ormas Islam Terhadap Gerakan Islam Transnasional.
15

 Penelitian 

disertasi yang dilakukan oleh Abdurakhman, Mahasiswa Strata 3 Universitas 

Indonesia Depok ini menjelaskan mengenai respons dari Muhammadiyah dan 

Nahdlatul Ulama terhadap keberadaan Gerakan Tarbiyah di Indonesia. Penelitian 

ini menjadikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai objek 

penelitiannya. Hal tersebut didukung dengan penggunaan metode penelitian, yaitu 

metode sejarah (Penelitian Sejarah Kontemporer). 

Pada dasarnya terdapat beberapa persamaan dari sisi  tema besar yaitu 

terkait kesamaan dalam membahas suatu respons individu/ kelompok terhadap 

kelompok lain. Hal lain yang memiliki kesamaan adalah kelompok atau gerakan 

yang dijadikan sebagai pihak yang direspons juga dikemas dalam lingkup 

keislaman. Perbedaannya, penelitian yang dibuat oleh Abdurakhman terlihat dari 

sisi objek penelitian, yaitu penelitian ini menjadikan Muhammadiyah dan 

                                                 
15

 Dady Hidayat. ”Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia: Studi Tentang Kemunculan dan 

Perkembangannya Pada Era Reformasi”. Skripsi Sarjana Sosial, Universitas Indonesia Depok 

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20355709-S-Dady%20Hidayat.pdf> 
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Nahdlatul Ulama sebagai objeknya. Kemudian dari sisi metode pun berbeda. 

Sedangkan penelitian yang penulis teliti, menjadikan para tokoh Islam sebagai 

objek yang dianalisis responsnya dalam hal Gerakan 212. Kemudian metode yang 

penulis gunakan adalah metode kualitatif bukan metode sejarah. 

Ketiga, judul penelitiannya adalah Aksi Bela Islam dan Ruang Publik 

Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring.
16

 Penelitian Jurnal yang 

dilakukan oleh Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani ini menjelaskan 

mengenai respons masyarakat yang tergabung dalam komunitas-komunitas Islam 

yang aktif dalam media sosial (Facebook, Instagram, hingga Whatsapp) terhadap 

wacana Aksi Bela Islam. Sedangkan objek penelitiannya adalah komunitas 

muslim mengenai wacana membela Islam dalam Aksi 212, yang juga 

mengandalkan aktivitas masyarakat melalui media sosial (Facebook, Instagram, 

hingga Whatsapp). 

Pada dasarnya terdapat beberapa persamaan dari sisi tema besar yaitu 

terkait kesamaan dalam membahas suatu respons individu/ kelompok terhadap 

Gerakan 212. Perbedaan dari sisi objek penelitian, yaitu penelitian ini menjadikan 

komunitas-komunitas Islam yang aktif dalam media sosial sebagai objeknya. 

Kemudian dari sisi metode dan bentuk penelitian pun berbeda. 

Berikut penjelasan penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini dalam 

bentuk tabel: 

                                                 
16

 Pamungkas, Arie Setyaningrum dan Gita Octaviani. ”Aksi Bela Islam dan Ruang Publik 

Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring”. Jurnal Pemikiran Sosiologi UGM 

4:2 (2017) <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/download/28581/pdf> 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu (1) 

Nama 

Peneliti 
Zulmi Arum Kurnia 

Judul 

Penelitian 

Analisis Framing Pemberitaan Mengenai “Aksi Damai Bela Islam 212” Pada 

Media Online Kompas.com dan Republika Online 

Objek 

Penelitian 
Isi berita yang terdapat dalam media online Kompas.com dan Republika Online 

Metode 

Penelitian 
Kualitatif Deskriptif 

Temuan 

Dari kedua objek penelitian ini, Kompas.com dan Republika Online memiliki 

kesamaan dalam mengangkat isu atau peristiwa Aksi Bela Islam 212 yakni, 

Kehadiran Presiden dan Wakil Presiden Jokowi JK dalam aksi doa bersama, aksi 

doa bersama yang berjalan tertib, damai dan aksi tapa sampah, kasus proses 

hukum penistaan agama oleh Ahok. 

Sedangkan juga terdapat perbedaan antara keduanya yakni segi ideologi media, 

yang dalam hal ini Kompas.com lebih melihat dari sisi pluralism dalam 

menyampaikan wacana Islam. Sementara Republika Online lebih melihat 

keislamannya. 

Perbedaan 

dan 

Persamaan 

Perbedaan dari sisi objek penelitian, yaitu membahas mengenai konstruksi 

ataupun framing yang dilakukan oleh dua media online terkait, dalam hal Aksi  

Bela Islam 212 

Persamaan dari sisi tema besar yaitu terkait Gerakan 212 dan salah satu media 

online yang dianalisis dalam penelitian tersebut cukup sering digunakan sebagai 

referensi oleh penulis (Republika Online) 

Penelitian Terdahulu (2) 

Nama 

Peneliti 
Abdurakhman 

Judul 

Penelitian 

Gerakan Tarbiyah 1980-2010: Respons Ormas Islam Terhadap Gerakan Islam 

Transnasional 

Objek 

Penelitian 
Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah 

Metode 

Penelitian 

Metode Sejarah 

(Penelitian Sejarah Kontemporer) 

Temuan 

Respons Muhammadiyah lebih pada pengaruh keberadaan Gerakan Tarbiyah 

terhadap keberlangsungan konsep pemikiran yang dianut oleh Muhammadiyah. 

Sedangkan Nahdlatul Ulama lebih mengkhawatirkan pandangan Gerakan 

Tarbiyah yang membawa pemikiran Islam transnasional yang akan berdampak 

pada keutuhan NKRI. 
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Perbedaan 

dan 

Persamaan 

Perbedaan dari sisi objek penelitian, yaitu penelitian ini menjadikan 

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai objeknya. Kemudian dari sisi 

metode pun berbeda. 

Persamaan dari sisi tema besar yaitu terkait kesamaan dalam membahas suatu 

respons individu/ kelompok terhadap kelompok lain. Hal lain yang memiliki 

kesamaan adalah kelompok atau gerakan yang dijadikan sebagai pihak yang 

direspons juga dikemas dalam lingkup keislaman. 

Penelitian Terdahulu (3) 

Nama 

Peneliti 
Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani 

Judul 

Penelitian 

Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke 

Komunitas Luring 

Objek 

Penelitian 

Komunitas Muslim sebagai objek penelitian dalam hal melihat dukungan 

merekaa mengenai wacana membela Islam dalam Aksi 212, yang juga 

mengandalkan aktivitas masyarakat melalui media sosial (Facebook, Instagram, 

hingga Whatsapp) 

Metode 

Penelitian 

(1) Metode Observasi di media sosial, Metode analisis wacana 

(2) Metode etnografi visual dan observasi lapangan 

Temuan 

Media sosial memiliki peranan penting dalam memobilisasi dukungan untuk 

Aksi Bela Islam dan terdapat pandangan bahwa (secara ideologi), wacana Aksi 

Bela Islam sulit berkonsolidasi secara tetap dan berkelanjutan sebagai suatu 

alasan membangun gerakan sosial yang berdampak pada revolusi politik. 

Perbedaan 

dan 

Persamaan 

Perbedaan dari sisi objek penelitian, yaitu penelitian ini menjadikan komunitas-

komunitas Islam yang aktif dalam media sosial sebagai objeknya. Kemudian dari 

sisi metode dan bentuk penelitian pun berbeda. 

Persamaan dari sisi tema besar yaitu terkait kesamaan dalam membahas suatu 

respons individu/ kelompok terhadap Gerakan 212. 

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018 

2.2. Teori Struktur Kesempatan Politik 

Teori Struktur Kesempatan Politik (disebut juga Teori Proses Politik) merupakan 

teori yang memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga negara 

biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan 

masyarakat yang dominan.
17

 Struktur kesempatan politik merupakan pola 

                                                 
17

  Oman Sukmana. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Penerbit IKAPI. Malang. 2016. hlm. 191 
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hubungan antara elit politik
18

, antara partai politik, antara kelompok 

kepentingan
19

, dan semuanya ini dengan masyarakat sebagai konstituen.
20

 Terkait 

elit politik, Vilfredo Pareto membagi masyarakat menjadi dua kelas, yaitu
21

 (1) 

lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing 

elite) dan elit yang tidak memerintah (non-governing elite), (2) lapisan yang lebih 

rendah, yaitu non-elit (masyarakat biasa). Kondisi struktur politik dalam hal 

tertentu memiliki pengaruh yang cukup signifikan terkait dengan keberadaan 

gerakan sosial. Pandangan ini disebut oleh Eisinger sebagai “Political 

Opportunity of Structure” atau Struktur Kesempatan Politik (SKP).
22

  

Menurut McAdam, terdapat tiga faktor determinan yang dapat mendorong 

keberhasilan suatu gerakan sosial, yakni:
23

 

1. Organization strength, yaitu faktor pendorong yang muncul karena adanya 

kondisi masyarakat yang merasa dirugikan. Semakin terorganisir suatu 

kelompok orang-orang, maka akan semakin besar kemungkinan berhasilnya 

suatu gerakan sosial. McAdam dalam hal ini mencatat bahwa pentingnya 

kehadiran organisasi untuk membentuk gerakan sosial. Keberadaan suatu 

                                                 
18

 Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai elit politik adalah individu yang memiliki 

pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan dan memiliki kemampuan dalam mengendalikan 

masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan 

mentaati para elit politik. Lihat Varma (1992). hlm. 6 
 

19
 Dalam penelitian ini, yang dimaksud kelompok kepentingan adalah beberapa orang yang 

memiliki kesamaan sifat, sikap, atau tujuan, yang mengorganisasikan diri untuk mengupayakan 

suatu tujuan tertentu. Lihat Ramlan Surbakti (2010). hlm. 109 
 

20
 Dady Hidayat. ”Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia: Studi Tentang Kemunculan dan 

Perkembangannya Pada Era Reformasi”. Skripsi Sarjana Sosial, Universitas Indonesia Depok. 

hlm. 19 < http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20355709-S-Dady%20Hidayat.pdf> 
21

  Varma. Teori Politik Modern. Penerbit Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). 

Jakarta. 1992. hlm. 202 
 

22
  Ibid., hlm. 19 

 

23
  Oman Sukmana, Op. Cit., hlm. 191-194 



17 

 

organisasi, apapun jenisnya, akan membangun struktur solidarity incentive, 

jaringan komunikasi, dan pemimpin yang diakui. Keberadaan kelompok sosial 

akan memungkinkan kemunculkan motivasi sosial dan antar personal untuk 

mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kelompok bersama anggota yang 

lainnya. Anggota kelompok yang tidak mau bergabung dalam suatu gerakan 

akan merasa bersalah dan mungkin akan mendapatkan hukuman secara sosial. 

Sementara jika mereka ikut bergabung maka akan mendapatkan keuntungan 

secara sosial dan akan merasa semakin memiliki kedekatan dengan anggota 

lainnya. 

2. Cognitive liberation, yaitu persepsi tentang peluang keberhasilan dalam 

masyarakat. Semakin percaya bahwa mereka bisa berhasil, maka semakin 

besar mereka untuk mencoba terlihat dalam melakukan gerakan sosial. Hal ini 

pun diperkuat dengan adanya ide bahwa situasi yang ada dilihat tidak adil dan 

kondisi ini dapat diubah melalui suatu tindakan kolektif, yang kemudian 

terlihat seperti adanya upaya membangun rasa depresi dan sekali lagi tindakan 

bersama inilah yang dirasa sebagai solusi dengan meyakini keberhasilan 

gerakan tersebut. 

3. Political opportunities (keselarasan dan adabtsi), yaitu ketentuan pendorong 

suatu gerakan karena adanya pertimbangan mengenai kesempatan politiknya. 

Hal ini terbagi menjadi dua kategori yaitu political opportunities (keselarasan) 

dan the sosial system (adabtasi). Political opportunities (keselarasan) dalam 

hal ini ingin menunjukan bahwa semakin besar suatu kelompok dapat bersatu 

dalam arena politik, maka semakin besar kemungkinannya untuk dapat 

melakukan perubahan dalam suatu sistem politik. Bersatunya kelompok-
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kelompok tadi dalam suatu gerakan juga sekaligus menggabungkan semua 

kekuasaan politik dari masing-masing kelompok tadi untuk mecapai hasil 

yang signifikan. Selanjutnya, The social system, yaitu untuk bertahan hidup, 

maka gerakan sosial harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan 

politik dalam masyarakat.  

Kemudian, McAdam juga menyebutkan bahwa terdapat empat dimensi 

dari political opportunities yang memiliki hubugan langsung dengan sistem sosial 

dimana gerakan sosial tersebut eksis. Karena untuk membuat keberhasilan suatu 

gerakan, faktor-faktor pendukung pun harus mampu bekerja secara kolektif 

(memiliki kesamaan pikiran). Keempat faktor tersebut adalah
24

 (1) Relatif terbuka 

atau tertutupnya suatu kelembagaan sistem politik; (2) Stabil atau tidaknya 

hubungan antar kelompok yang berkuasa; (3) Ada atau tidaknya persekutuan antar 

kekuatan-kekuatan (elit) dalam masyarakat; dan (4) Kapasitas atau kecenderungan 

negara untuk melakukan tindakan represif. 

2.3. Teori Pilihan Rasional 

Teori pilihan rasional pertama dipopulerkan oleh James Coleman pada akhir 

1980-an dengan mendirikan Jurnal Rationality and Society.
25

 Pada tahun 1990, 

Coleman membukukan pemikirannya dalam Foundation of Social Theory.
26

 

Intisari dari teori pilihan rasional adalah ketika dihadapkan pada beberapa jenis 

tindakan, orang biasanya melakukan apa yang mereka yakini berkemungkinan 

                                                 
24

  Ibid., hlm. 194 
 

25
 Mohammad Supriyadi. ”Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA Dalam 

Perdebatan Rational Choice Theory”.Jurnal Keamanan Nasional 1:3 (2015):  hlm. 404 

<file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/32-81-1-SM.pdf> 
 

26
  Ibid. 
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mempunyai hasil yang terbaik.
27

 Penggunaan teori pilihan rasional telah 

mengalami perkembangan pada analisis elit atau kelompok, yang bertujuan untuk 

mengetahui cara seorang individu menerapkan motivasinya dalam suatu perilaku 

dan mencerminkan kepentingan pribadi sang aktor untuk menentukan pilihan 

terbaiknya dengan mempertimbangkan berbagai alternatif yang muncul.
28

  

Menurut William H. Riker dalam Political Science and Rational Choice 

(1994), model pilihan rasional terdiri dari elemen-elemen berikut:
29

 (1) Para aktor 

dapat merangking tujuan-tujuan, nilai-nilai, selera, dan strategi-strategi mereka, 

dan (2) Para aktor dapat memilih alternatif terbaik yang bisa memaksimumkan 

kepuasan mereka. Dari elemen-elemen tersebut terdapat beberapa komponen, 

yaitu:
30

 

1. Perangkingan, yaitu komponen yang paling utama dalam melakukan 

perankingan, perangkat alternatif diasumsikan tertentu dan tetap jumlahnya, 

sedangkan hal-hal yang dapat diabaikan atau dipercaya tidak relevan 

dikategorikan sebagai pilihan yang tidak mungkin; 

2. Kepercayaan, yaitu komponen yang menunjukan bahwa individu-individu 

tidak bertindak semata-mata atas dasar kebiasaan atau emosi, tetapi juga atas 

dasar kepercayaan tentang struktur sebab akibat dunia nyata; 

3. Kesempatan, yaitu komponen yang terkait dengan sumber daya dan kendala. 

Tiap orang punya banyak keinginan, tetapi tidak semua keinginan bisa dicapai 

                                                 
27

  Marsh dan Gerry Stoker. Teori dan Metode dalam Ilmu Politik, Penerbit Nusa Media. Bandung. 

2002. hlm. 76 
28

  Muhtar Haboddin dan Muh. Arjun. Pengantar Ilmu Politik. Penerbit UB Press. Kota Malang. 

2016. hlm. 21-22 
29

  Deliarnov. Ekonomi Politik. Penerbit Erlangga. Jakarta, 2006. hlm.134-135 
 

30
  Ibid. 
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karena sumber daya dan kemampuan untuk memperoleh yang diinginkan 

terbatas adanya. Pada suatu waktu, kita hanya akan memperoleh hasil tertentu 

sesuai keterbatasan fisik, logika, dan ekonomi yang ada; dan 

4. Tindakan itu sendiri, yaitu komponen berupa pilihan agen-agen yang 

diminati. Tujuan teori pilihan rasional adalah untuk menjelaskan pilihan-

pilihan yang dilakukan oleh agen-agen, di mana preferensi-preferensi dan 

kepercayaan-kepercayaan yang diasumsikan tidak ditentukan dari dalam 

melainkan dari luar dan bersifat tetap, sedangkan pilihan-pilihan adalah hasil 

respons terhadap perubahan-perubahan dalam insentif dan biaya-biaya. 

2.4. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif terbagi menjadi beberapa jenis metodologi 

penelitian yaitu (1) Action Research; (2) Case Study; (3) Etnografi; dan (4) 

Grounded Theory. Dalam penelitian ini, metodologi penelitian kualitatif yang 

digunakan adalah Case Study. Metodologi penelitian case study memiliki 

beberapa pendekatan yaitu (1) Positivistik; (2) Interpretif; dan (3) Critical Case 

Study. Metode interpretif dipilih sebagai pendekatan metodologi case study pada 

penelitian ini sebagai upaya memahami suatu fenomena melalui pemaknaan dari 

orang-orang yang terlibat di dalamnya.
31

 Penggunaan metode penelitian dan 

pendekatan ini efektif untuk menunjukan berbagai pertimbangan yang dimiliki 

oleh para tokoh Islam dalam menentukan responsnya terhadap Gerakan 212.  

3.2. Informan Penelitian 

Penentuan informan penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara purposive. 

Pada purposive sampling ini, informan akan disesuaikan dengan kriteria-kriteria 

tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.
32

 Pada penelitian ini, yang 

menjadi pertimbangan penentuan informan adalah mengenai perbedaan sikap 

yang ditunjukan oleh beberapa tokoh Islam dan lingkup lembaga atau organisasi 

informan tersebut. Berikut pemaparan dan penjelasan informan yang terdapat 

pada penelitian ini: 

                                                 
31

  Simiaji Sarosa. Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar. Penerbit Indeks. Jakarta. 2012. hlm. 118 
 

32
  Hadari Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial. Penerbit Gadjah Mada University Press. 

Yogyakarta. 2005. hlm. 157 
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1. Fahri Hamzah  

Penentuan Fahri Hamzah sebagai informan penelitian dikarenakan Fahri Hamzah 

selaku Wakil Ketua DPR RI mendukung Aksi 212 dan Reuni Akbar 212, ikut 

serta dalam memberikan orasi pada kegiatan Reuni Akbar 212, dan masiv 

berargumentasi yang menunjukan dirinya sebagai oposisi pemerintah. 

2. Hidayat Nur Wahid 

Penentuan Hidayat Nur Wahid sebagai informan penelitian dikarenakan dukungan 

dan keikutsertaannya terhadap Gerakan 212 dari sebelum rangkaian Aksi Bela 

Islam dilaksanakan dan statusnya sebagai tokoh politik dari PKS yang notabene 

merupakan partai oposisi pemerintah dan  cukup masiv dalam merespons isu-isu 

agama, baik yang terdapat pada lingkup nasional maupun internasional. 

3. Abd. Rohim Ghazali 

Penentian Abd. Rohim Ghazali sebagai informan penelitian dikarenakan 

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam besar di Indonesia tidak mendukung 

Gerakan 212, yang membawa isu pembelaan terhadap agama. Pada proses 

pengajuan informan, penulis mengajukan Haedar Natsir selaku Ketua PP 

Muhammadiyah sebagai informan penelitian. Tetapi dikarenakan kesibukannya, 

maka Muhammadiyah mengalihkan informan penelitian ini kepada Abd. Rohim 

Ghazali sebagai salah satu pengurus Muhammadiyah yang fokus pada bilang 

politik di Muhammadiyah. 

4. Maskudi Baidowi 

Penentuan Maskudi Baidowi sebagai informan penelitian dikarenakan sikap MUI 

terhadap Gerakan 212 berubah-ubah. Pada Aksi 212 MUI memberikan 

dukungannya. Sedangkan pada Reuni Akbar 212, MUI tidak memberikan 
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dukungannya. Hal ini menjadi sebuah anomali karena MUI sebagai organisasi 

keagamaan tidak melulu mendukung Gerakan 212 yang notabene 

mengatasnamakan upaya membela agama Islam. Pada proses pengajuan informan, 

penulis mengajukan Kyai Ma‟ruf Amin selaku Ketua MUI sebagai informan 

penelitian. Tetapi dikarenakan kesibukannya, maka MUI mengalihkan informan 

penelitian ini kepada Maskudi Baidowi selaku Ketua Infokom MUI yang juga 

berpartisipasi dalam penentuan sikap MUI terhadap Gerakan 212. 

5. Bachtiar Nasir 

Penentuan Bachtiar Natsir sebagai informan penelitian dikarenakan Bachtiar Nasir 

merupakan Ketua GNPF-MUI, yang menjadi inisiator terlaksananya rangkaian 

Aksi Bela Islam, yang di dalamnya terdapat Aksi 212 dan Reuni Akbar 212. 

6. M. Mas‟ud Said 

Penentuan M. Mas‟ud Said sebagai informan penelitian dikarenakan M. Mas‟ud 

Said merupakan salah satu Pengamat dan Pakar Politik. Penentuannya sebagai 

informan penelitian menjadi kebutuhan penelitian terkait pandangan akademisi 

atas dinamika yang terdapat pada pelaksanaan Gerakan 212. 

3.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Lokasi 

penelitian pada skripsi ini berada di wilayah DKI Jakarta dan Kota Malang, yang 

juga sebagai tempat dilaksanakannya proses wawancara penelitian. Pada proses 

wawancara, penulis mewawancarai para narasumber di berbagai tempat. Berikut 

penjabaran lokasi tempat proses wawancara penelitian ini dilaksanakan: 
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1. Bachtiar Nasir selaku Ketua GNPF-MUI, penulis mewawancarainya di 

Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Selatan; 

2. Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI, penulis mewawancarainya di 

perjalanan mulai dari Mall Fx Sudirman, Jakarta Pusat; 

3. Hidayat Nur Wahid selaku Tokoh Partai Islam, penulis mewawancarainya di 

Ruang Kerja Wakil Ketua MPR RI, Jakarta Pusat; 

4. Abd Rohim Ghozali selaku Perwakilan Muhammadiyah, penulis 

mewawancarainya di Gedung Kementerian Sekertaris Negara, Jakarta Pusat; 

5. Masduki Baidowi selaku Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) 

MUI, penulis mewawancarainya di Gedung MUI Pusat, Jakarta Pusat; dan 

6. M. Mas‟ud Said selaku Pengamat Politik, penulis mewawancarainya di 

kediamannya di daerah Ikan Tombro Barat, Kota Malang. 

3.4.Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan berdasarkan data primer 

dan sekunder. Data primer merupakan data yang merupakan informasi dari tangan 

pertama atau narasumber dan data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak 

secara langsung dari sumbernya, tetapi dari pihak ketiga (jurnal, artikel, dll).   

Dalam hal ini, teknik pengumpulan data merupakan bagian penting pula 

dalam sebuah upaya proses meneliti suatu kajian penelitian. Hal ini mengarah 

pada cara peneliti pendapatkan data untuk menunjang penelitiannya. Dalam 

proses pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan 3 jenis teknik pengumpulan 

data, yaitu: 
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1. Observasi 

Observasi (observation) merupakan tindakan pengamatan secara sistematis untuk 

menerima pengetahuan dari dunia luar dengan menggunakan indra dan bertujuan 

memperhatikan atau mencatat kejadian atau cara orang melihat sesuatu.
33

 Hal ini 

dilakukan dalam memahami situasi saat pelaksanaan Gerakan 212, yang akan 

penulis bandingkan dengan berbagai stigma yang ada di masyarakat. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan dengan bercakap-cakap secara 

tatap muka.
34

 Hal ini penulis lakukan untuk mengetahui pemikiran dan 

pertimbangan para informan yang telah dipilih melalui pertimbangan 

kapabilitasnya menjelaskan pelaksanaan Gerakan 212 ini. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau sumber informasi 

yang berharga bagi peneliti untuk mengumpulkan data secara kualitatif yang 

mencangkup catatan umum atau rahasia yang dapat berupa surat kabar, risalah, 

bukti tertulis, catatan harian sejarah, dan lain sebagainya.
35

 Dalam penelitian ini, 

dokumentasi diperuntukan sebagai penegas terkait sikap pihak-pihak yang 

berpartisipasi dalam membentuk dinamika Gerakan 212. Seperti pernyataan sikap 

MUI tentang kasus penistaan agama. 

                                                 
33

  Muhammad Yaumi. Action Research: Teori, Model dan Aplikasinya. Kencana Prenadamedia 

Group. Jakarta. 2014. hlm. 112 
 

34
  Eko Sugiarto. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media. Suka 

Media. Yogyakarta. 2015. hlm. 88 
 

35
  Muhammad Yaumi, Op.Cit., hlm. 121 
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3.5. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data merupakan proses pencarian dan 

penyusunan secara sistematis terhadap transkripsi wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan yang memungkinkan peneliti 

menghadirkan temuan.
36

 Menurut Miles dan Habermas, teknik analisis data 

terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu reduksi data, data display, dan dan penarikan 

kesimpulan. Berikut penjelasannya:
37

 

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, 

pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan 

terulis lapangan. 

2. Data Display, yaitu proses pengumpulan informasi yang telah tersusun yang 

membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses ini 

dapat membantu melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman-

pemahaman yang bersangkutan. 

3. Kesimpulan/ Verifikasi, yaitu proses penarikan kesimpulan yang merupakan 

proses terakhir dalam suatu analisis penelitian. Keluasan dan kelengkapan 

catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam pengesahan 

pengelolaan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif, akan 

memberikan warna kesimpulan penelitian. 

3.6. Keabsahan Data 

Keabsahan suatu penelitian dapat dilihat melalui hasil penelitian dan tolak ukur 

dari bagian keabsahan data dalam suatu penelitian. Teknik keabsahan data disini 

                                                 
36

   Ibid., hlm. 132 
 

37
  A. Muri Yusuf. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Penerbit 

Kencana. Jakarta. 2014. hlm. 407-409 
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adalah Triangulasi data, yaitu Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data 

yang mensintesa data dari berbagai sumber.
38

 Dalam hal ini, Triangulasi data yang 

digunakan berfokus pada Triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan 

mencek ulang derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui sumber 

yang berbeda (membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara 

apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan 

hasil wawancara dengan dokumen yang ada).
39

  

 

  

                                                 
38

  Bachtiar S. Bachri. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada PenelitianKualitatif”. 

Jurnal Teknologi Pendidikan 10:1 (2010): hlm. 55 

     <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-

penelitian-kualitatif.pdf> 
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   Ibid., hlm. 56 



28 

 

BAB IV 

GERAKAN POLITIK ISLAM DAN GERAKAN 212 

 

4.1. Gerakan Politik Islam di Indonesia 

Gerakan politik merupakan gerakan sosial yang memiliki keterkaitan dengan 

bidang politik. Fenomena keberislaman masyarakat mengatakan bahwa Islam 

hanya satu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi dalam prakteknya terdapat 

multiinterpretasi terhadap Islam. Hal tersebut memunculkan banyak penafsiran 

tentang Islam dan berbagai gerakan keislaman yang memiliki tujuan menegakkan 

syariat Islam tetapi dengan lingkup, cara, dan praktek yang berbeda.
40

 Tentunya 

sejak fase kemerdekaan hingga sekarang, terdapat  berbagai gerakan politik Islam 

di Indonesia. Dalam penelitian ini, terdapat pemaparan beberapa dinamika 

gerakan politik Islam di Indonesia  sebagai upaya menggambarkan peran gerakan 

politik Islam di Indonesia. Pemaparan dinamika gerakan politik Islam tersebut 

dibagi pada dua fase, yaitu fase pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. 

4.1.(a).  Pra Kemerdekaan 

Dalam menjelaskan dinamika gerakan politik Islam di Indonesia pada massa pra 

kemerdekaan, penulis menjabarkannya melalui beberapa ranah yaitu pengaruh 

ulama pada massa kolonialisme, hubungan berdirinya Sarekat Dagang Islam 

dengan para pedagang Tionghoa pada saat itu, dan dinamika penentuan dasar 

negara Indonesia. Penulis memandang bahwa penjelasan melalui beberapa hal 

tersebut efektif untuk menunjukan dinamika pergerakan Islam dan 
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menghubungkannya dengan berbagai aspek yang berpotensi memunculkan 

masalah di kalangan masyarakat. 

1. Ulama Sebagai Figur Nasionalis Islam 

Pada zaman kolonialisme, Islam telah menjadi pemikiran yang mempengaruhi 

perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Pada saat itu, pemikiran 

Islam sebagai dasar perlawanan terhadap  kolonial Belanda diwakili oleh para 

ulama. Pada zaman VOC, perlawanan dari para ulama terhadap Belanda sangatlah 

keras dan pada saat perlawanan tersebut telah merata, pemerintah Belanda 

bertindak keras karena pengaruh Islam dirasa mengkhawatirkan pemerintah 

jajahan.
41

 Tetapi sebaliknya bagi bangsa Indonesia, pengaruh Islam yang sangat 

besar telah memberikan perasaan dan menciptakan apa yang dinamakan 

pranasionalisme Indonesia. Pada masa ini pemikiran tentang nasionalisme pun 

ikut mempengaruhi perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Adanya 

kesamaan reaksi dari suatu penjajahan yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia 

membuat pemikiran Islam dan pemikiran nasionalis dapat diselaraskan. 

Kombinasi perlawanan yang dilakukan oleh kaum nasionalis dan Islam membuat 

perlawanan bangsa Indonesia pada saat itu lebih kuat.
42

 Para nasionalis menentang 

Belanda dengan menggunakan sarana pers, demokrasi, organisasi modern. 

Sedangkan Islam menentang pengaruh barat dengan mengadakan pembaharuan di 

dalam agama sendiri. 
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2. Sarekat Dagang Islam dan Pedagang Tionghoa 

Pada dinamika keislaman di Indonesia yang muncul pada era prakemerdekaan 

dikenal salah satu organisasi yang memiliki peran penting dalam kemajuan 

pergerakan Islam di Indonesia yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam. 

Pada tahun 1905, muncul cita-cita untuk membentuk suatu organisasi keislaman 

oleh bekas murid Stovia yang bernama R.M. Tirto Adisuryo.
43

 Revolusi Sun Yat 

Sen yang terjadi pada era tersebut berdampak pada pola pandang pedagang 

Tionghoa yang ada di Indonesia, yang dinilai berprilaku sombong dan tinggi 

hati.
44

 Hal tersebut juga dikarenakan pada era tersebut para pedagang Tionghoa 

mampu mendominasi pasar perdagangan. Kondisi tersebut membuat R.M. Tirto 

Adisuryo berpikir untuk membentuk suatu organisasi keislaman dalam aspek 

ekonomi untuk menunjang perekonomian masyarakat muslim pada saat itu. 

Pemikiran tersebut juga ditujukan sebagai upaya perlawanan terhadap para 

pedagang Tionghoa yang melakukan kecurangan dalam menjual bahan dengan 

pedoman “menjual barang busuk dan dengan harga murah”. R.M. Tirto Adisuryo 

pun melakukan perjalanan mengelilingi beberapa wilayah di Indonesia hingga 

sampainya di Solo. Di kota tersebutlah pemikirannya dapat terwujud. Pada tahun 

1911, atas inisiatif Ki Haji Samanhudi dan pemikiran R.M.Tirto Adisuryo 

terbentuklah organisasi yang bernama Sarekat Dagang Islam yang bertujuan untuk 

memajukan perdagangan, melawan monopoli Tionghoa dan memajukan agama 

Islam.
45
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3. Penentuan Dasar Negara Indonesia 

Pada proses penentuan dasar negara Indonesia, terdapat dua kelompok yang 

memiliki perbedaan pendapat dalam memandang ideologi yang akan berlaku di 

Indonesia. Kedua kelompok tersebut dikenal dengan sebutan kelompok nasionalis 

dan kelompok agama. Kelompok nasionalis yang meliputi Soekarno, Mohammad 

Hatta, Mohammad Yamin, dan Supomo menginginkan Indonesia menggunakan 

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sedangkan kelompok agama yang 

meliputi Mohammad Natsir, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Sukiman, 

dan lainnya menginginkan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Perbedaan 

pendapat tersebut menghasilkan solusi yang disetujui bersama yaitu dengan 

sisahkannya Piagam Jakarta yang dirasa telah menghimpun pendapat kaum 

nasionalis dan kaum agama (Islam). Hal yang menjadikan kelompok Islam 

sepakat untuk menyetujui Piagam Jakarta dikarenakan adanya prinsip pertama 

yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para 

pemeluknya”.
46

 Namun Piagam Jakarta kembali direvisi karena adanya 

pertentangan bahwa wilayah Indonesia bagian timur akan memisahkan diri jika 

prinsip tersebut dipergunakan. Maka pergantian prinsip tadi dilakukan dengan 

mengubah redaksionalnya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila 

pertama Pancasila hingga saat ini.
47

 

4.1.(b).  Pasca Kemerdekaan 

Dalam menjelaskan dinamika gerakan politik Islam di Indonesia pada massa 

pasca kemerdekaan, penulis menjabarkannya melalui tiga fase kepemimpinan 
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yang pernah terlaksana di Indonesia, yaitu pada fase orde lama (sekitar tahun 1945 

- 1966), fase orde baru (1966 - 1998), dan fase reformasi (sekitar tahun 1998 - 

sekarang). Penulis memandang bahwa penjelasan melalui ketiga fase 

kepemimpinan tersebut efektif untuk menjelaskan beberapa kriteria dan dinamika 

pergerakan politik Islam di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. 

1. Orde Lama 

Pada tanggal 22 Agustus 1945, Residen Aceh pada saat itu Teuku Nyak Arief 

(Gubernur Aceh yang pertama) bertemu dengan sejumlah tokoh dan pejuang Aceh 

di rumah Teuku Abdullah Jeunib di Banda Aceh untuk menginformasikan bahwa 

Soekarno-Hatta telah memproklamasikan negara merdeka Republik Indonesia 

(dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Irian Barat) dan ia memberikan 

pendapatnya agar rakyat Aceh mendukung Soekarno-Hatta.
48

 Pada saat itu 

sebenarnya sudah ada ketidaksepakatan dari sekelompok kecil masyarakat Aceh 

atas keputusan Aceh untuk bergabung dalam NKRI. Tetapi pada tahap akhir Aceh 

tetap menjadi bagian dari NKRI. Pada tanggal 19 Desember 1948, pemerintahan 

Republik Indonesia melemah setelah Yogyakarta yang pada saat itu dijadikan Ibu 

Kota Negara berhasil diduduki Belanda. Pada saat itu muncul kebimbangan dari 

masyarakat Aceh untuk tetap dalam naungan RI atau melepaskan diri. Hal ini 

direspons oleh Daud Beureueh selaku Gubernur Militer Aceh yang menegaskan 

bahwa Aceh akan tetap setia dengan pemerintahan RI dengan rasionalisasi tidak 

ada solusi lain yang menjamin Aceh akan memiliki kemerdekaan yang abadi jika 

memisahkan diri, yang kemudian masyarakat Aceh membantu pemerintahan RI 
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dengan cara mengumpulkan lima kilogram emas untuk membeli obligasi 

pemerintah, mendirikan kedubes RI di India, membeli dua pesawat terbang untuk 

membantu transportasi pejabat pemerintahan RI dan menggalang dana untuk 

membiayai pemerintahan RI hingga terkumpul 500.000 dolar AS per Oktober-

Desember 1949 dengan spesifikasi pengaliran dana sebagai berikut:
49

 

 250.000 dolar AS untuk Angkatan Perang (cikal bakal ABRI); 

 50.000 dolar AS untuk perkantoran pemerintah RI; 

 100.000 dolar AS untuk mengembalikan pemerintahan RI dari Yogyakarta; 

dan 

 100.000 dolar AS untuk diserahkan kepada pemerintahan pusat melalui 

A.A.Maramis. 

Namun kondisi yang muncul setelah hal tersebut justru memubuat rakyat 

Aceh kecewa. Diawali dari sidang Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat 

(RIS) pada tanggal 8 Agustus 1950 di Jakarta yang dalam keputusannya 

berdampak pada beberapa hal, seperti dibaginya wilayah Indonesia menjadi 

sepuluh daerah tingkat provinsi dan Provinsi Aceh melebur (dibubarkan) ke dalam 

pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
50

 Hal ini semakin menumbuhkan 

kekecewaan masyarakat Aceh karena pada 16 Juni 1948, Presiden Soekarno atas 

nama Allah bersumpah akan memberikan hak kepada Aceh untuk menyusun 

rumah tangganya sendiri dengan syariat Islam karena memang 100% masyarakat 

Aceh beragama Islam dan sejarah Aceh sendiri sebagai wilayah dengan beberapa 
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kerajaan Islam (seperti Samudera Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam).
51

 

Kemudian sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan upaya 

memperjuangkan syariat Islam, pada tanggal 21 September 1953, Daud Beureueh 

memproklamirkan dukungan Aceh terhadap berdirinya Negara Islam Indonesia 

(NII) yang diproklamasikan oleh Kartosoewiryo.
52

 

NII sendiri merupakan suatu gerakan politik gagasan S.M. Kartosoewiryo 

yang mengaitkan aspek keislaman dengan sistem pemerintahan atau kenegaraan 

(Daulah Islamiah) yang menginginkan pembentukan Indonesia sebagai negara 

Islam. Salah satu hal yang melatarbelakangi gerakan ini adalah sikap dari 

pemerintah Indonesia terhadap Perjanjian Renville 17 Januari 1948, yang menurut 

Kartosoewiryo menjatuhkan martabat Indonesia sebagai bangsa yang baru 

merdeka. Salah satu butir perjanjiannya adalah pemerintah Indonesia mengakui 

kedaulatan Belanda atas Indonesia sampai terbentuknya Republik Indonesia 

Serikat (RIS).
53

 Pada awalnya, S.M. Kartosoewiryo juga memberikan dukungan 

terhadap NKRI tetapi karena faktor kekecewaan dengan sikap pemerintah saat itu 

yang tunduk dengan keinginan Belanda serta keinginan untuk menciptakan suatu 

negara yang bernafaskan Islam, maka gerakan tersebut dilakukan. 

2. Orde Baru 

Dalam mewujudkan kondusifitas dan stabilitas nasional negara, banyak hal yang 

terjadi pada massa Orde Baru kepemimpinan Soeharto, seperti pemberlakuan dwi 

fungsi ABRI, peran Golkar (Golongan Karya) sebagai kendaraan politik yang 
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sangat mendominasi perpolitikan nasional, hingga penguasaan media massa oleh 

pihak tokoh-tokoh Orde Baru yang semakin memperkuat kekuasaan Soeharto 

selama menjabat sebagai Presiden RI.
54

 Dalam periodesasi ini, muncul berbagai 

macam gerakan oleh masyarakat. Berikut diantaranya:
55

  (1) Front Pembebasan 

Muslim Indonesia, sebuah gerakan di Aceh yang dipimpin oleh Hasan Tiro 

dengan motif ketidakadilan pembangunan dan tindakan represif pemerintah 

terhadap umat Muslim di Aceh. (2) Serta munculnya Dewan Revolusioner Islam 

Indonesia (Kelompok Imran) yang disinyalir melakukan aksi-aksi kekerasan 

sebagai bagian dari protes kebijakan Orde Baru terhadap Islam politik. 

3. Reformasi 

Fase reformasi memiliki perbedaan dengan fase orde baru, dimana kepemimpinan 

otoriter seperti pada masa kepemimpinan Soeharto bukan menjadi sebuah 

keresahan bersama bagi masyarakat karena kepemimpinan pada saat ini tidak 

otoriter. Tetapi hal tersebut tidak membuat konflik hilang begitu saja di Indonesia. 

salah satunya adalah Konflik Ambon tahun 1999. Walaupun konflik di Ambon ini 

sering dipandang sebagai konflik politik, tetapi masih ada masyarakat Ambon 

yang memaknai konflik ini sebagai konflik antara masyarakat Kristen dan 

masyarakat Muslim di Maluku, sehingga pada dimensi ini orang mengatakan 

bahwa konflik tersebut merupakan konflik agama.
56

 Selain konflik Ambon, era 
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reformasi juga memunculkan gerakan Islam pasca kepemimpinan Soeharto. 

Seperti, perkembangan eksistensi gerakan yang menginginkan Indonesia 

memberlakukan syari‟ah Islam dalam suatu bingkai negara dan menjadikan 

Indonesia sebagai negara Islam. Kelompok-kelompok tersebut (Islam Politik) 

sering kali disebut sebagai Islam Fundamentalis, seperti Majelis Mujahidin 

Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam 

(FPI).
57

 Serta terbentuknya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) 

sebagai sebuah gerakan, yang dilatarbelakangi oleh kasus penistaan agama Islam 

oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. GNPFMUI ini pun aktif 

dalam mengawal kasus tersebut hingga menjadi inisiator terlaksananya aksi untuk 

menyikapi kasus tersebut yang disebut dengan “Aksi Bela Islam” yang dilakukan 

berkali-kali. Salah satunya adalah aksi 411 dan 212.
58

 

4.2. Dimensi Gerakan 212 sebagai Gerakan Politik Islam 

4.1.(a).  Kasus Penistaan Agama 

Aksi Bela Islam Tanggal 2 Desember 2016 atau Aksi 212 merupakan salah satu 

dari jenis Aksi Bela Islam ke-3, yang dilakukan pada tahun 2016. Aksi tersebut 

merupakan bentuk respons dari kaum muslimin terkait kasus penistaan agama 

yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau 

Ahok. Pada tanggal 6 Oktober 2016, salah satu masyarakat yang bernama Buni 

Yani mengunggah potongan video pidato Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap 

menyinggung dan menistakan Al Quran, kitab umat muslim Surah Al-Maidah 
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ayat 51. Pidato Basuki Tjahaja Purnama tersebut dilakukan dalam rangka 

kunjungan kerjanya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, untuk meninjau 

program pemberdayaan budi daya Ikan Kerapu.
59

 Dalam salah satu akun 

VIVA.CO.ID, yang terdapat pada laman internet youtube.com, terdapat video yang 

menunjukan kalimat penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja 

Purnama, yaitu pada menit ke 0:05 sampai menit 1:23 (dalam video di akun 

tersebut). Berikut pernyataannya:
60

 

“Jadi bapak ibu enggak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin. Jadi 

kalau saya tidak terpilih pun bapak ibu, saya berhentinya Oktober 2017. 

Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak ibu masih 

sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi 

saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi enggak usah pikiran 

'Ah nanti kalau enggak kepilih pasti Ahok programnya bubar'. Enggak, 

saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja 

dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin 

pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho (orang-orang tertawa-

red). Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih 

nih, saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena 

ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu 

enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa pilih 

Ahok, enggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya, gue kalau terima, 

gue enggak enak dong sama dia. Kalau bapak ibu punya perasaan enggak 

enak nanti mati pelan-pelan lho kena stroke.” 

 

Dalam momentum ini, banyak pihak yang memberikan respons, 

khususnya dalam hal keislaman. Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016, Basuki 

Tjahaja Purnama dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama oleh Forum 

Anti Penistaan Agama (FUPA), yang terdiri dari Keluarga Alumni Universitas 
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Muhammadiyah se-Nusantara (KAUMAN), Ikatan Alumni Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Sejabodetabek (IKA UMSU), Ikatan Alumni 

Universitas Muhammadiyah Jakarta (IKALUM UMJ), dan Lembaga Advokasi 

Konsumen Muslim Indonesia (Yayasan LAKMI).
61

 Begitu pun Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) yang kemudian mengeluarkan fatwa, yang menyebutkan bahwa 

Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan “penodaan Al-Qur‟an, penghinaan 

terhadap ulama, dan umat Islam”.
62

  

4.1.(b).  Risalah Istiqlal Sebagai Prolog Aksi Bela Islam 

Pada dasarnya, ketika membahas mengenai Gerakan 212 sering kali diawali dari 

kasus penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat 

itu, Basuki Tjahaja Purnama kemudian dilanjutkan ke pembahasan Aksi Bela 

Islam pada 14 Oktober 2016, 4 November 2016 hingga 2 Desember 2016. 

Sedangkan proses yang menginisiasi terjadinya rangkaian Aksi Bela Islam 

tersebut sering kali tidak dipaparkan. Di dalam Buku Tadbir Rabbani: Rekayasa 

Allah di Balik Aksi 212 karangan Bachtiar Nasir disebutkan bahwa terdapat salah 

satu momentum lain yang menginisiasi adanya rangkaian Aksi Bela Islam. 

Momentum tersebut disebut dengan Risalah Istiqlal.
63

 Risalah Istiqlal inilah yang 
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menurutnya menjadi salah satu momentum penting adanya Aksi Bela Islam yang 

dikenal sekarang. 

Berawal dari kegiatan bertajuk Silaturahim Akbar dan Doa untuk 

Kepemimpinan Ibu Kota yang dilaksanakan tanggal 18 September 2016 bertempat 

di Masjid Istiqlal Jakarta, Risalah Istiqlal tersebut tercetus. Kegiatan tersebut 

diselenggarakan oleh Aliansi Peduli Umat, yang merupakan gabungan Ormas 

Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) dan Masyarakat Pelayan 

Jakarta (MPJ). Kegiatan tersebut sempat mendapatkan pembatalan perizinan 

kegiatan oleh pihak Masjid Istiqlal dua hari sebelum kegiatan tersebut 

dilaksanakan. Karena adanya pembatalan maka diputuskan bahwa Masjid Istiqlal 

hanya dijadikan titik berkumpul dan tempat sholat Jum‟at bagi masyarakat yang 

ingin mengikuti kegiatan Silaturahim Akbar dan Doa untuk Kepemimpinan Ibu 

Kota, yang kemudian diubah kegiatannya untuk bersama-sama melakukan 

longmarch menuju Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu hal yang 

menjadi tujuan dilakukannya longmarch tersebut adalah untuk menuntut KPK 

agar memproses dugaan kasus korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber 

Waras, Grogol, Jakarta, yang dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

menemukan kerugian negara sebesar Rp.191 milyar. Namun terdapat perubahan 

rencana. Polisi dan Pengurus Masjid Istiqlal kembali memperbolehkan 

penyelenggaraan kegiatan Silaturahim Akbar dan Doa untuk Kepemimpinan Ibu 

Kota seperti yang direncanakan diawal (Lihat lampiran 1, hlm. 115 ). 
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Berikut merupakan isi dari Risalah Istiqlal tersebut:
64

 

1. Kepada seluruh umat Islam agar merapatkan barisan untuk memenangkan 

pemimpin muslim yang lebih baik; 

2. Diserukan kepada seluruh partai prorakyat agar berupaya maksimal untuk 

menyepakati satu calon pasangan gubernur muslim; 

3. Diserukan kepada seluruh umat Islam agar beramai-ramai menggunakan hak 

pilihnya dalam Pilkada DKI 2017; 

4. Diserukan kepada umat Islam untuk berpegang teguh pada agamanya dengan 

hanya memilih calon muslim dan haram memilih non-muslim, dan haram pula 

golput; 

5. Diserukan kepada kaum muslimin untuk menolak dan melaporkan segala 

bentuk suap (money politic dan serangan fajar); 

6. Pentingnya partai politik pro rakyat untuk memaksimalkan daya yang mereka 

miliki serta melibatkan seluruh potensi/elemen umat untuk memenangkan 

pasangan cagub-cawagub yang disepakati umat; 

7. Mengokohkan ukhuwah dan mewaspadai segala bentuk fitnah dan adu domba 

yang ditunjukan kepada calon yang diusung umat;  

8. Mengingatkan seluruh Pengurus KPUD DKI, RT & RW yang ditugaskan 

sebagai KPPS untuk mengawal dan mengawasi jalannya pilkada agar terwujud 

pilkada yang jujur dan adil; dan 

9. Menghimbau kepada partai yang mendukung calon non-muslim untuk 

mencabut dukungannya. Apabila tidak mengindahkan imbauan itu maka 

diserukan kepada umat untuk tidak memilih partai tersebut. 
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4.1.(c). Pelaksanaan Aksi 212 

Kegiatan Aksi 212 yang dimaksud dalam hal ini adalah Aksi Damai yang 

pelaksanaannya dinaungi oleh GNPF-MUI pada tanggal 2 Desember 2016. Dalam 

penulisan pelaksanaan Aksi 212 ini, penulis mengamatinya melalui liputan atau 

siaran yang dilakukan oleh Al-Bahjah Tv yang kemudian diunggah ke laman 

internet youtube.com. Dalam video yang berdurasi kurang lebih enam jam 

tersebut, dijelaskan proses awal pelaksanaan aksi, orasi-orasi, dan menunjukan 

bagaimana kondisi dari aksi tersebut. Aksi tersebut diselingi dengan pembacaan 

sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diteruskan dengan 

sambutan-sambutan dari berbagai tokoh ternama yang beberapa pendapat dari 

tokoh tersebut dapat penulis sertakan dalam penelitian ini. 

Video tersebut diawali oleh pernyataan Bachtiar Nasir selaku Ketua 

GNPF-MUI (Lihat lampiran 1, hlm. 115). Bachtiar Nasir menyampaikan bahwa 

adanya Aksi 212 ini dikarenakan pelaksanaan hukum tidak memiliki ketegasan 

untuk menyelesaikan kasus-kasus ketidakadilan. Ia juga menyampaikan bahwa 

gerakan tersebut tidak berniat menjatuhkan kekuasaan siapapun, tidak ingin rusuh 

atau merusak fasilitas umum. Gerakan ini menunjukan bahwa Islam di Indonesia 

bukanlah Islam radikal seperti yang terkadang dikatakan oleh beberapa pihak. Ia 

juga menyampaikan bahwa tuntutan selain tuntutan yang ada di Aksi 212, 

bukanlah tuntutan yang dinaungi oleh GNPF-MUI. Hal tersebut dilakukan agar 

tidak ada kesalahpahaman jika terdapat tututan lain yang mengatas namakan 

GNPF-MUI. 
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Selanjutnya, massa Aksi 212 diajak oleh untuk menyanyikan Mars Bela 

Islam dan lagu “Hai Mujahid Muda” (dengan pergantian lirik “membela Al 

Quran”). Berikut merupakan lirik dari lagu-lagu tersebut: 

Tabel 4.1 Lirik Lagu Hai Mujahid Muda dan Mars Aksi Bela Islam 

Hai Mujahid Muda
65

 Mars Aksi Bela Islam
66

 

Hai mujahid muda 

Maju kehadapan 

Sibakkan penghalang 

Satukan tujuan 

Kibarkan panji Islam dalam satu barisan 

Bersama berjuang kita junjung keadilan 

Jangan bimbang ragu 

Tetaplah melaju 

Hapus bayang semu 

Di lubuk hatimu 

Bergerak kedepan bagai gelombang samudra 

Lantakkan tirani runtuhkan angkara murka 

Majulah wahai mujahid muda 

Dalam satu cita tegak keadilan 

Singkirkan batas satukan kata 

Kebangkitan Islam telah datang 

Al Quran Imam kami 

Al Quran Pedoman kami 

Al Quran Petunjuk kami 

Al Quran Satukan kami 

Al Quran Imam kami 

Al Quran Pedoman kami 

Al Quran Petunjuk kami 

Al Quran Satukan kami 

Aksi Bela Islam, Aksi Bela Islam 

Aksi Bela Islam, Allah Allahu Akbar 

Aksi Bela Islam, Aksi Bela Islam 

Aksi Bela Islam, Allah Allahu Akbar 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, 

Allah Allahu Akbar 

Aksi Bela Islam, Aksi Bela Islam 

Aksi Bela Islam, Allah Allahu Akbar 

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018 

Setelah menyanyikan lagu-lagu tersebut, terdapat penyampaian sambutan 

dari Zaitun Rasmin selaku Wasekjen MUI (Lihat lampiran 1, hlm. 115). Ia 

menyampaikan bahwa Aksi 212 merupaya untuk menindaklanjuti kasus penistaan 

agama yang terjadi (oleh Basuki Tjahaja Purnama) dan menuntut penegakan 

hukum yang belum diselesaikan (menuntut keadilan). Dalam liputan ini pun 

terdapat reporter yang bertugas memandu liputan dan sesekali mewawancarai 

beberapa tokoh yang hadir dalam Aksi 212. Setelah penyampaian sambutan dari 

Zaitun Rasmin, Pembawa acara liputan tersebut yaitu Erick Yusuf, 
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memberitahukan pula bahwa Habieb Rizieq telah hadir (disambut dengan 

“Sholawat Tholaal Badru”) dan bergabung dalam massa aksi. Ia menyatakan 

bahwa kondisi massa Aksi 212 pada saat itu kondusif sambil mewawancarai 

Brigadir Jawara Jakarta dan Komunitas Jawara Betawi, sebagai para jawara yang 

hadir di Aksi 212 tersebut. 

Bactiar Nasir kembali menyampaikan beberapa argumentasinya yang  kali 

ini disampaikan kepada massa aksi yang hadir melalui panggung dalam kegiatan 

tersebut, bahwa penting untuk peserta aksi mempertebal alasan untuk datang pada 

kegiatan tersebut (memenuhi panggilan Allah, Alquran, dan Islam), 

mempertanyakan terkait dibayar atau tidaknya massa aksi yang hadir dalam 

kegiatan tersebut, memperkenalkan struktur dari GNPF-MUI yaitu (1) Habieb 

Rizieq sebagai Dewan Penasihat GNPF-MUI, (2) Bachtiar Nasir sebagai Ketua 

GNPF-MUI, (3) Muhammad Zaitun Rasmin (Wakil Ketua), dan (4) Misbahul 

Anam (Wakil Ketua), dan memberikan penjelasan terkait keuangan GNPF-MUI 

oleh diwakili oleh Bendahara GNPF-MUI (untuk acara 4 november 2016 

terkumpul 4 milyar/6 hari, H-1 menjelang tanggal 4 terkumpul 1 milyar, dan lain-

lainnya). Bachtiar Nasir juga menyatakan tentang penghormatannya terhadap 

pihak keamanan. 

Dilanjutkan oleh Muhammad Zainul, mempersilahkan Ahmad Israfil 

untuk membacakan Surah Al-Maidah ayat 49-56 yang ada dalam Al-Quran. 

Kemudian kegiatan berlanjut dengan sesi menyanyikan lagu “Indonesia Raya” 

dan penyampaian beberapa argumentasi dari Bachtiar Nasir. Argumentasi yang 

disampaikan oleh Bachtiar Nasir berkaitan dengan perjuangan Indonesia 

khususnya umat Islam dalam mengusir penjajah dari Indonesia dan menjadikan 
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tokoh Bung Tomo sebagai subjek utama dari orasinya. Selanjutnya pembawa 

acara liputan mewawancarai Ahmad Lutfhi selaku Media Center GNPF-MUI, 

yang menyatakan bahwa Aksi 212 menggambarkan umat Islam yang bersatu dan 

menyatakan tuntutannya untuk memenjarakan penista Al-Quran (Dalam hal ini 

Basuki Tjahaja Purnama). Setelah itu, giliran Kapolri, Jenderal Polisi Tito 

Karnavian memberikan sambutannya. Ia menyampaikan bahwa dalam 

pelaksanaan Aksi 212, Polri telah memfasilitasi tempat terlaksananya aksi 

tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa Polri dan GNPF-MUI telah berdialog 

mengenai tempat Aksi 212 dan proses hukum penistaan agama, serta penetapan 

Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka 2 hari sebelumnya. 

Habieb Rizieq meminta massa Aksi 212 untuk mengapresiasi Polri dan 

mendorong kejaksaan untuk menahan Basuki Tjahaja Purnama. Selanjutnya, 

Sobri Lubis, Ketua Umum DPP FPI (via wawancara reporter) menyampaikan 

pandangannya (Lihat lampiran 1, hlm. 116). Ia mengatakan bahwa Indonesia 

dibangun oleh darah Syuhada, maka wajar ketika terdapat jutaan umat Islam yang 

mendatangi Aksi 212 untuk menjaga Indonesia. Selanjutnya, Sobri Lubis juga 

mengatakan bahwa cinta negeri merupakan bagian dari keimanan umat Islam dan 

menyatakan bahwa Aksi 212 tidak ditujukan sebagai kegiatan anti etnis tertentu 

atau agama tertentu, melainkan adalah kegiatan yang anti terhadap penistaan 

agama. Hal tersebut disampaikan bersamaan dengan Arifin Ilham memimpin doa 

di atas panggung.  

Sesi selanjutnya dalam  wawancara oleh Pembawa acara liputan Aksi 212 

kepada Nurrahman selaku Ketua Pesantren Miftahul Huda, Ketua Pesantren se-

Ciamis (Lihat lampiran 1, hlm. 116). Ia menjelaskan bahwa terdapat kurang lebih 
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sepuluh ribu masyarakat yang longmarch dari Ciamis menuju Monas untuk ikut 

serta dalam kegiatan Aksi 212. Ia menjelaskan serinci mungkin yaitu dimulai dari 

kegiatan rapat seminggu sebelum longmarch, melakukan sholat Istigosah kubro 

ditempat masing-masing yang dipusatkan di ibukota kabupaten yang kemudian 

memutuskan untuk mereka harus sampai Jakarta dengan alasan dan cara apapun, 

yang kemudian mendapatkan keputusan untuk melakukan longmarch dengan 

10ribu santri dari Kabupaten Ciamis. Kemudian dari pihaknya melakukan 

confensipers melalui Facebook, yang kemudian viral dimedia sosial dan memiliki 

pengaruh yang sangat positif mulai dari meninggikan semangat mereka untuk 

datang mengikuti Aksi 212, bantuan makanan dan minuman, dan sebagainya. 

Selanjutnya melalui wawancara dari Pembawa acara liputan, Hidayat Nur 

Wahid yang merupakan Wakil Ketua MPR RI dan Politisi Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) dan Fahira Idris selaku Ketua Komite III DPD RI juga 

memberikan pendapatnya (Lihat lampiran 1, hlm. 117). Beberapa hal yang 

disampaikan Hidayat Nur Wahid adalah mengingatkan orang-orang yang hari ini 

aktif dalam dunia hukum dan mengajak untuk tidak meneruskan pelemahan 

terhadap NKRI. Sedangkan Fahira Idris selaku Ketua Komite III DPD RI. Fahira 

Idris menyatakan alasan kehadirannya adalah sebagai perwakilan yang mewakili 

konstituen, memperingati pemerintah tentang makar atau kemarahan rakyat 

(revolusi), dan mempertanyakan kehadiran Presiden RI. Selanjutnya terdapat sesi 

penyerahan kaligrafi oleh Habieb Rizieq kepada Tito Kanavian sebagai simbol 

dukungan penegakan kasus penistaan agama (Lihat lampiran 1, hlm. 116). 

Setelah sesi penyerahan kaligrafi tersebut, massa aksi pun diminta 

mempersiapkan diri untuk bersiap melakukan sholat Jumat berjamaah. Sebelum 
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melaksanakan sholat Jum‟at berjamaah, Presiden RI, Joko Widodo dan beberapa 

pihak istana hadir dalam Aksi 212 untuk ikut melaksanakan sholat Jum‟at 

berjamaah, yang kemudian mengapresiasi massa Aksi 212, selepas melaksanakan 

kegiatan sholat Jum‟at berjamaah (Lihat lampiran 1, hlm. 117). Terakhir adalah 

penyimpulan Aksi 212 oleh Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Al-Khaththath yang 

menyampaikan dua poin utama yaitu; (1) Wajib bagi umat Islam memilih 

pemimpin muslim; dan (2) Haram bagi umat Islam memilih pemimpin kafir. 

4.1.(d). Pelaksanaan Reuni Akbar 212 

Kegiatan Reuni Akbar 212 yang dimaksud dalam hal ini adalah Aksi Damai yang 

pelaksanaannya dinaungi oleh GNPF-MUI pada tanggal 2 Desember 2017 yang 

juga dimaksudkan sebagai kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam acara 

Apa Kabar Indonesia Malam yang disiarkan oleh stasiun televisi tvOne pada 

tanggal 1 Desember 2017, Al Khaththat, Sekertaris Panitia Maulid & Reuni Akbar 

212 menjelaskan mengenai alasan serta tujuan diadakannya kegiatan Reuni Akbar 

212.
67

 Ia mengatakan bahwa tujuan diadakannya Reuni Akbar 212 adalah untuk 

mensyukuri kegiatan Aksi 212 pada tahun 2016 yang mengesankan bahwa umat 

Islam Indonesia bersatu. Kegiatan akan dilaksanakan kurang lebih pukul 03:00 

WIB dengan melaksanakan sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, pemutaran 

film tentang Aksi 212, hingga melaksanakan deklarasi gerakan Indonesia sholat 

subuh saat kegiatan Reuni Akbar 212. Al Khaththat mengatakan bahwa kegiatan 

Reuni Akbar 212 tidak mewakili partai politik manapun. Tetapi panitia tetap 

mengundang seluruh partai politik, pihak pemerintah, masyarakat non-muslim, 
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hingga ormas-ormas Islam. Hal tersebutlah yang menurutnya menjadi alasan dan 

maksud diadakanya Reuni Akbar 212 pada tanggal 2 Desember 2017. 

Dalam penulisan pelaksanaan Reuni Akbar 212 ini, penulis mengamatinya 

melalui liputan atau siaran yang dilakukan oleh FRONT TV yang kemudian 

diunggah ke laman internet Youtube.com. Dalam video yang berdurasi kurang 

lebih enam jam tersebut menunjukan proses awal pelaksanaan Reuni Akbar 212, 

orasi-orasi, dan menunjukan bagaimana kondisi dari aksi tersebut. Aksi tersebut 

diselingi dengan pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang 

kemudian diteruskan dengan sambutan-sambutan dari berbagai tokoh ternama 

yang beberapa pendapat dari tokoh tersebut dapat penulis sertakan dalam 

penelitian ini. Hal ini penting untuk dipaparkan oleh penulis untuk menunjukan 

gambaran pelaksanaan kegiatan Reuni Akbar 212. 

Dalam video tersebut diawali oleh sambutan dari Gubernur DKI Jakarta, 

Anies Baswedan yang menyampaikan pidato terkait keberkahan yang bisa 

ditimbulkan melalui gerakan ini (Reuni Akbar 212 dan sholat subuh berjamaah). 

Pemberian perhatian kepada masyarakat difabel pun juga ditegaskan disini agar 

umat Islam dapat lebih bisa menghargai masyarakat difabel, yang dilakukan 

dengan simbolisasi pemberian bunga kepada April (tuna netra). Setelah itu 

dilanjutkan pembacaan tilawah Al Quran oleh Rayid, hafis Al Qur‟an umur 10 

tahun yang hafal Al Quran diusia 9 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi 

“Gerakan Indonesia Sholat Subuh (GISS)” yang dipimpin oleh Muhammad Al 

Khaththath, Sekjen FUI (Lihat lampiran 1, hlm. 118). Isi dari deklarasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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1. Selalu sholat subuh berjamaah; 

2. Mengajak saudara dan tetangga melakukan sholat subuh berjamaah; dan 

3. Mendukung gerakan sholat subuh agar sholat subuh seperti sholat jumat. 

Dalam kesempatan berikutnya dilanjutkan dengan sholawat dan 

menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan pidato dari 

Habieb Rizieq Syihab yang dilakukan dari jarak jauh (tidak hadir di tempat 

pelaksanaan). Sambutan selanjutnya dilakukan oleh Misbahul Anam selaku Ketua 

Pelaksana Reuni Akbar 212 (Lihat lampiran 1, hlm. 118). Ia menyampaikan 

beberapa hal, bahwa dana yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan kegiatan ini 

berkisar milayaran rupiah. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada dana dari partai 

tertentu. Ia juga kembali mengingatkan peristiwa saat adanya kebaktian di Gereja 

Kategral yang kemudian massa Aksi 212 (2 Desember 2016) pada saat itu mau 

untuk membantu mengiringi. Selanjutnya ia menegaskan bahwa Pancasila 

merupakan ijtihat ulama dan negarawan. Maka dari itu tidak akan ada 

pertentangan terhadap Pancasila baginya. 

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua Presidium Alumni 212, 

Slamet Ma‟arif (Lihat lampiran 1, hlm. 118). Ia menyampaikan beberapa hal 

seperti dalam Kongres Nasional yang diselenggarakan di 22 provinsi di Indonesia 

telah menyepakati untuk membuat simpul-simpul massa terkait Gerakan 212. 

Kemudian terdapat Maklumat Jakarta hasil kongres, dibagikan dalam 3 bahasa 

(Indonesia, inggris, arab). Selanjutnya ia juga menyebutkan keputusan untuk 

massa Gerakan 212 berikrar untuk mengangkat Habieb Rizieq sebagai Imam 

Besar Indonesia, kriminalisasi kepada Habieb Rizieq, dan menyebutkan bahwa 3 

tahun pemerintah tidak terlalu ramah dengan umat Islam. Berikut merupakan isi 
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dari Maklumat Jakarta (seperti yang disebutkan di atas) yang merupakan hasil 

Kongres Nasional Alumni 212:
68

 

1. Kami bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan barokah-Nya, 

dalam suasana apa pun dan keadaan bagaimana pun, sehingga sebagai bangsa 

Indonesia, kami semua tetap tegar dan percaya diri mampu membangun masa 

depan bangsa dan negara Indonesia yang lebih adil, lebih egaliter, lebih 

toleran, lebih manusiawi dan lebih etis serta harmonis sesuai cita-cita para 

founding mothers kita. 

2. Agama kami, agama Islam, sebagai sumber moral yang paling tinggi untuk 

seluruh kehidupan kami, mengajarkan dua hal mendasar, yakni melakukan al-

amr bil makruf dan an-nahyu 'anil miunkar yang harus dibarengi dengan al-

amr 'adli dan an-nahyu 'anil baghyi' ('anidzulmi).  

Memenangkan kebajikan di atas keburukan, serta memenangkan keadilan di 

atas kedzaliman dalam segala bidang kehidupan adalah pesan ilahiyah, yang 

sangat asasi dalam Al Qur'an, sebagai konstitusi (dustur) kehidupan kami. Al 

Qur'an adalah konstitusi kehidupan kami di dunia dan konstitusi di akhirat 

kelak. Sedang UUD 1945 adalah konstutusi kita semua dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara dan ber-NKRI. 

3. Dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa tugas pokok para nabi dan rasul adalah 

menyampaikan kebenaran. Mareka para hamba Allah yang berhasil mencapai 

puncak-puncak kemanusiaan paling tinggi, diwajibkan hanya untuk 

menyampaikan kebenaran. Bukan untuk memaksa "Wa maa'alaina illa 
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balagyl mubin" (tiadalah tugas kami (para nabi) kecuali hanya menyampaikan 

kebenaran yang nyata). Kami pun hanya menyampaikan, lain tidak. 

4. Karena itu, melalui Maklumat Jakarta ini kami ingin menyampaikan apa yang 

kami rasakan selama ini sebagai umat Islam (atau paling tidak sebagai 

sebagian umat Islam), apa yang telah kami saksikan dan sedang kami 

saksikan, serta kekhawatiran kami tentang masa depan bangsa dan negara kita. 

Yang kami rasakan semakin lama semakin menggigit adalah sikap pemerintah 

yang kurang ramah kepada Islam dan umatnya. Terlihat dan terasa ada bagian-

bagian tertentu dari pemerintah yang mungkin dihinggapi penyakit 

Islamophobia. 

5. Kami melihat mereka yang sedang jumawa menghina umat Islam dengan 

segala ujaran kebencian yang bak air bah di medsos, dibiarkan terus menerus 

dan karenanya mereka merasa dilindungi oleh kekuasaan. Sebaliknya, bila ada 

undur kebencian yang muncul dari kalangan Islam, kekuasaan Jokowi begitu 

sigap mengejar, menangkap dan melakukan proses hukum. 

6. Seorang anggota DPR RI yang di depan publik menyatakan kini ada sekitar 20 

juta kader PKI yang akan bangkit, seperti tidak tersentuh hukum, karena 

memang dilindungi oleh kekuasaan. Sementara Ustadz Alfian Tanjung yang 

selalu mengingatkan bahaya kebangkitan komunis, kini meringkuk di penjara. 

7. Perppu No 2 Tahun 2017 yang disahkan menjadi UU, dalam bacaan kami 

akan dan telah dijadikan pedang politik pemerintah Jokowi guna memangkas 

organisasi Islam yang dianggap dapat mengganggu kekuasaannya. Dalih yang 

dikemukakan merupakan lagu lama, yakni berbahaya buat Pancasila, NKRI, 

dan kemajemukan bangsa Indonesia. Tanpa proses pengadilan, kekuasaan 
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secara sewenang-wenang dibenarkan untuk menentukan Ormas mana yang 

harus dipenggal dan mana yang boleh melangsungkan kehidupannya. HTI 

adalah korban awal, dan tidak mustahil kalau kekuatan-kekuatan demokrasi 

berdiam diri, akan ada korban-korban lain yang akan menyusul. 

8. Pemerintahan Jokowi sengaja atau tidak telah membiarkan munculnya 

kekuatan ekonomi yang cukup dahsyat, sehingga kekuatan ekonomi itu dapat 

mendikte hampir bidang apa saja di Indonesia. Kekuatan korporasi aseng dan 

asing telah menjadi negara di atas negara, bukan lagi negara dalam negara. 

Kini negara kita telah menjadi sebuah coporate state, negara yang bersimpuh 

tanpa daya dan melakukan apa saja yang diinginkan oleh berbagai korporasi 

aseng dan asing itu. Sampai batas yang cukup jauh, kekuatan modal dapat 

mengatur berbagai kebijakan pemerintah hampir di semua bidang kenidupan. 

9. Ada sangat banyak contoh korporasi aseng dan asing yang telah menjadi 

negara di atas negara. Tiga kasus mencolok dapat disebutkan di sini. Kontrak 

Karya dengan PT. Freeport bukannya diakhiri pada 2021 nanti, tetapi 

diperpanjang sampai 2041. Di atas kertas Indonesia memegang 51% saham, 

tetapi saham Indonesia harus dijual di pasar bursa (IPO-initial public 

offering). Lagi-lagi Freeport dan aseng-asing lainnya dapat menguasai 

Freeport kembali. 

Perhatikan juga proyek Reklamasi Teluk Jakarta dengan 17 pulau palsu yang 

sebagian sudah dibangun. Tidak mustahil pulau-pulau palsu itu dijadikan 

sarana politik Lebensraum China. Tol Laut yang sedang dibangun oleh 

pemerintah kemungkinan besar akan jadi penyangga belaka jalur sutera laut 

China (tol laut China) yang akan melewati Selat Malaka dan mungkin akan 
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menjelajahi perairan laut kita sebelum menyeberangi Samudera Hindia, terus 

ke utara, melewati Laut Merah, terus ke barat dan utara sampai mencapai 

Turki dan Rotterdam. 

10. Terlalu jelas UUD 1945 nampak tak lagi menjadi rujukan pokok dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara di era pemerintahan sekarang ini. Pasal 22 

UUD 1945 telah dilupakan sama sekali. Pasal 33 ayat 4 mengharuskan 

ditegakkannya demokrasi ekonomi yang berprinsip pada kebersamaan, 

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan (sustainable), berwawasan lingkungan, 

kemandirian (bukan ketergantungan pada aseng asing) dan seterusnya, namun 

tidak pernah diperlihatkan. Bahkan telah dicampakkan. 

Sementara ayat 3 dan ayat 2 dilaksanakan terbalik. Bumi, air dan kekayaan 

yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting 

bagi negara dan menguasai hajat orang banyak memang dikuasai oleh negara, 

namun untuk sebesar-besar keuntungan korporasi aseng dan asing. Sama 

sekali bukan untuk kemakmuran rakyat. 

11. Dalam 3 tahun perjalanan yang telah dilalui oleh pemerintah, program 

nawacita pemerintahan Jokowi berakhir dengan kehidupan yang lebih 

sengsara bagi kebanyakan rakyat. Pembangunan jalan tol dan puluhan proyek 

infrastruktur lainnya, tidak bisa memberikan trickle down effect (berkah 

ekonomi yang menetes ke rakyat kecil), tetapi menghasilkan trickle up effect. 

Pemodal kuat dalam negeri dan swasta aseng yang jauh lebih kuat yang justru 

memanen berkah Jokowinomics. 

12. Pemerintah Jokowi tidak berhasil mengangkat rakyat miskin dan golongan 

ekonomi lemah ke kehidupan yang lebih baik. Bahwa program bansos dan 
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dana desa dengan konsep cash for work baru akan diimplementasikan pada 

2018 (tahun politik menjelang Pilpres), tentu karena perhitungan politik 

semata. Kebijakan seperti ini bisa jadi bumerang karena perut rakyat tak bisa 

menunggu. Meminjam ungkapan Bung Karno, the stomach cannot wait. 

Prestasi utang pemerintah sekarang semakin mengkhawatirkan. Diperkirakan 

sampai akhir tahun mendekati 4.000 triliun, dus mendekati 3% dari PDB. 

Angka ini maksimal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sekarang saja 

utang per kapita sudah mencapai Rp13 juta/penduduk. 

13. Kami mengingatkan seyogyanya pemerintah Jokowi segera menghentikan 

politik pecah belah terhadap rakyat sendiri. Selama 3 tahun terakhir, kekuatan 

politik dan kekuatan sosial yang rentan perpecahan, oleh pemerintah justru 

didorong dengan segala cara supaya benar-benar pecah. Maksudnya supaya 

pemerintah jadi lebih kuat. Akan tetapi logika ini sungguh berbahaya karena 

bisa dipastikan kekuatan politik pendukung Jokowi akhirnya pasti juga pecah, 

setidaknya retak berat. Politik pecah belah selalu bersifat contagious (cepat 

menjalar) dan berakhir dengan pecahnya sutradara pecah belah itu. 

14. Korupsi musuh nomor satu rakyat Indonesia, makin tak terkendali. Kami 

minta Presiden Jokowi bertindak tegas agar KPK tidak menjadi lembaga yang 

prestasinya  justru melakukan obstruction of justice, lewat dipetieskannya 

kasus-kasus berskala mega dan melakukan sandiwara OTT yang makin lama 

makin memuakkan. Presiden harus menjadi pemecah masalah, bukan bagian 

dari masalah. 

15. Pemerintah Jokowi sebaiknya berhenti melakukan dan berhenti menikmati 

upaya pecah belah kekuatan politik anak-anak bangsa yang dilakukan oleh 
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satu-dua menterinya. Jangan sampai karena asing masuk memecah kekuatan 

politik rakyat sendiri, sampai lalai terhadap apa yang sedang terjadi di Papua 

dan Papaua Barat. 

Gerakan Papua Merdeka, mungkin tidak kita sadari, telah memenangkan 

pertarungan dalam banyak front atau forum internasional melawan Jakarta. 

Hampir di semua kampus terkemuka di Australia, Eropa dan Amerika, pasti 

ada kelompok dosen dan guru besar pro Papua merdeka. Hampir semua 

negara anggota OAU (Organisasi Persatuan Afrika) mendukung Papua 

merdeka. Desmond Tutu, Uskup Gereja Anglikan Afsel juga mendukung 

perjuangan ULMWP (Gerakan Pemerdekaan Papua Barat). 

16. Ada keajegan dalam sejarah kekuasaan di muka bumi sejak zaman baheula 

sampai zaman now. Sebuah kekuasaan yang semakin jumawa karena tidak 

mengindahkan peringatan dari rakyat, bahkan peringatan dari alam, kekuasaan 

tersebut justru akan dibukakan oleh Allah SWT pintu-pintu kesenangan dan 

kemewahan yang terbuka lebar. Namun pada saat kekuasaan telah lupa diri, 

Allah SWT akan menjatuhkan palu godam-Nya dan kekuasaan yang lupa diri 

itu menjadi hancur, porak poranda. 

17. Kami minta kiranya beberapa poin Maklumat Jakarta ini dijadikan salah satu 

rujukan Pak Jokowi yang tinggal dua tahun lagi berkuasa, agar kondisi negara 

kita tidak makin parah. 

Selanjutnya, Abdul Rosyid Syafii, yang menyebutkan bahwa media sosial 

menunjukan banyaknya pemurtadan. Kemudian Didin Hafisdudin juga 

memberikan pandangannya untuk massa Reuni Akbar 212 memilih Gubernur, 

Walikota, dan Bupati yang gemar berjamaah (dalam bidang politik, muamalah, 
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dan ekonomi), menguatkan sistem ekonomi syariah melawan ekonomi 

kapitalistik, dan untuk massa Reuni Akbar 212 hanya membeli barang-barang di 

toko muslim. Berikutnya dilanjutkan oleh Fahrurozi Ishak (pencetus Gubernur 

Muslim Jakarta). Ia menyampaikan beberapa hal yaitu tidak mau DKI Jakarta 

dipimpin orang yang tidak beragama Islam, menyebutkan peran Islam dalam 

mengusir penjajah, sambil meyebutkan tokoh pahlawan muslim di Indonesia. 

Kemudian dilanjutkan oleh Khalil Ridwan yang memberikan penghormatan 

kepada Buni Yani (orang yang mengunduh video penistaan agama oleh Basuki 

Tjahaja Purnama melalui Facebook) serta mengatakan kepada massa Reuni Akbar 

212 untuk melakukan hijrah ekonomi (belanja di toko Islam), sekolah Islam, dan 

politik (mendukung partai politik yang menolak Perppu Ormas). 

Orasi berikutnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (Lihat 

lampiran 1, hlm. 119). Ia menyebutkan bahwa kegiatan Reuni Akbar 212 

merupakan kegiatan konstitusional yang dinaungi oleh pasal 28 UUD 1945 dan 

mengingatkan pengaruh Islam dalam membangun Indonesia. Mulai dari Perdana 

Menteri M. Natsir tahun 1950 dan Partai Masyumi. Ia juga menyebutkan, hukum 

di Indonesia jangan mengabdi pada kepentingan politik dan penguasa. Orasi 

selanjutnya disampaikan oleh Gus Nur, salah satu tokoh Nahdatul Ulama. Ia 

mempertanyakan kehadiran Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin. Ia 

menyayangkan ketika pada kegiatan LGBT dan Syiah Menteri Agama dapat hadir 

sedangkan pada kegiatan Reuni Akbar 212 tidak hadir. Ia juga menegaskan bahwa 

Gerakan 212 bukan demo bayaran. 

Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Aksi Bela Islam yang 

dipimpin oleh Ahmad Dani. Setelah menyanyikan Mars Bela Islam, kegiatan 
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dilanjutkan orasi dari Habieb Hanif, yang juga merupakan menantu Habieb Rizieq 

Shihab. Ia menjawab pertanyaan dari Menkopolhukam, Wiranto yang 

mempertanyakan untuk apa dilakukan Reuni Akbar 212, padahal Basuka Tjahaja 

Purnama telah ditahan. Ia menyamakannya dengan momentum adanya peringatan 

17 Agustus, hari santri, dan hari buruh, dimana memang kegiatan tersebut 

diperuntukan agar masyarakat Indonesia terus mengingat momentum Aksi 212 

yang diselenggarakan pada 2 Desember 2016 sebagai peristiwa bersejarah di 

Indonesia. Ia menyebutkan untuk masyarakat menolak adanya kriminalisasi 

terhadap ulama. Setelah pernyataan dari Habieb Hanif, orasi berikutnya 

disampaikan oleh Amien Rais (Lihat lampiran 1, hlm. 120). Penyataannya lebih 

kepada wejangan keagamaan untuk massa Reuni Akbar 212. 

Kegiatan kemudian dilanjutkan oleh orasi dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri 

Hamzah (Lampiran 1, hlm. 120). Ia menjelaskan bahwa umat muslim bukanlah 

umat yang ekstrim, melainkan umat yang moderat. Menurutnya, ekstriminas 

merupakan proyek dan pemecah dari negara barat bagi Indonesia. Fahri Hamzah 

juga memberikan kekhawatirannya jika Islam terus dianggap ekstrim, maka 

terminologi Islam akan dikriminalisasi dan dianggap hatespeech. Terakhir ia 

mempertanyakan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo pada kegiatan Reuni 

Akbar 212. Padahal ia hadir pada kegiatan Aksi 212 tanggal 2 Desember 2016. 

Orasi selanjutnya diberikan Zulkifli Ali,yang menyampaikan terkait 

keagamaan dan membenarkan bahwa Gerakan 212 tidak jauh dari politik tahun 

2019. Ketika suatu gerakan keislaman disandingkan dengan kepemimpinan, maka 

Islam pun mengatur tentang kepemimpinan dan sangat mungkin memiliki 

keterkaitan secara tidak langsung. Selanjutnya orasi dari Wakil Ketua MPR RI, 
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Hidayat Nur Wahid (Lihat lampiran 1, hlm. 121). Ia mengatakan, Indonesia masih 

terjajah walaupun tidak seperti sebelum tahun 1945. Ia juga mengingatkan kepada 

massa Reuni Akbar 212 bahwa tokoh-tokoh pahlawan Islam terdahulu ikut 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kegiatan Reuni Akbar 212 ini ditutup 

dengan penyataan Bachtiar Nasir yang menegaskan agar umat Islam khususnya di 

Indonesia untuk bersatu.  
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BAB V 

DINAMIKA RESPONS TOKOH ISLAM TERHADAP GERAKAN 212  

 

5.1. Struktur Kesempatan Politik Pada Gerakan 212 

Penggunaan teori struktur kesempatan politik dalam penelitian ini berguna untuk 

menampilkan ruang politis yang terdapat pada pelaksanaan Gerakan 212. Hal 

tersebut diperlukan karena dalam lingkup pilihan rasional, seorang tokoh Islam 

akan terlebih dahulu memperhatikan dinamika yang telah atau akan muncul dari 

pelaksanaan Gerakan 212. Maka dari itu perlu penjelasan terkait dinamika yang 

telah atau berpotensi muncul dari pelaksanaan Gerakan 212 untuk 

menggambarkan kondisi yang telah dipahami oleh para tokoh Islam sebelum 

bersikap atau merespons Gerakan 212. Hal tersebut akan penulis jelaskan melalui 

pengelompokan status politik dan pengaruh identitas dan people power dalam 

dinamika Gerakan 212. 

5.1.(a). Pengelompokan Status Politik Sebagai Identifikasi Tokoh Islam 

Sesuai dengan teori struktur kesempatan politik, bahwa setiap kemunculan suatu 

gerakan sosial, terdapat peran hubungaan dari antara elit politik, antara partai 

politik, antara kelompok kepentingan. Hal tersebut juga berlaku dalam 

pelaksanaan Gerakan 212 sebagai salah satu gerakan sosial di Indonesia. 

Ketidaksamaan beberapa tokoh Islam dalam merespons Gerakan 212 pada 

dasarnya mampu mengelompokan mereka sebagai bagian dari elit politik, 

kelompok kepentingan, atau partai politik. Pengelompokan elit politik terdiri atas 

governing elite atau non-governing elite, serta seperti sikap dari elit terhadap 

Gerakan 212. Pengelompokan di jelaskan melalui dua peristiwa utama yaitu Aksi 

212 dan Reuni Akbar 212.  
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1. Elit Politik 

Terdapat tiga tokoh yang memiliki pengaruh paling kuat dan dapat dikategorikan 

sebagai governing elite bagi Aksi 212, yaitu Basuki Tjahaja Purnama, Presiden  

Joko Widodo, dan Hidayat Nur Wahid. Status Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

Calon Gubernur DKI Jakarta petahana membuat ia memiliki basis massa yang 

besar, baik ketika ia masih mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta 

bersama Joko Widodo ataupun saat ia mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI 

Jakarta. Hal tersebut terlihat dari hasil perolehan suara Basuki Tjahaja Purnama 

bersama Cawagubnya, Djarot Syaiful Hidayat, yang memperoleh total 2.351.141 

suara.
69

 Maka dari itu, potensi pendukung Basuki Tjahaja Purnama dapat 

dikatakan besar, begitu pun pengaruhnya. Tetapi pengaruh tersebut tidak untuk 

mendukung Aksi 212 melainkan sebagai mitra kritis Aksi 212 yang memberikan 

tekanan pada para penggas dan pendukung Aksi 212 karena sosok Basuki Tjahaja 

Purnama yang disudutkan melalui gerakan yang berjumlah besar dengan 

membawa isu penistaan agama. 

Selanjutnya adalah Presiden Joko Widodo. Perlu diakui bahwa tidak 

semua masyarakat mendukung Aksi 212. Seperti yang telah disebutkan 

dilatarbelakang, bahwa  masyarakat terpolarisasi dalam menyikapi kasus ini. 

Kehadiran Presiden Joko Widodo bertujuan untuk  menkondisikan massa Aksi 

212 agar tetap dalam aturan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. Karena sering kali Gerakan 212 dikaitkan oleh pemerintah 

                                                 
69

  Bisma Alief. ”Hasil Akhir Real Count KPU: Ahok-Djarot 42,05%, Anies-Sandi 57,95%”. Detik 

20 April 2017, diakses pada tanggal 24 Juni  2018  

<https://news.detik.com/berita/d-3480120/hasil-akhir-real-count-kpu-ahok-djarot-4205-anies-

sandi-5795> 
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yang tidak pro dengan umat Islam sehingga sedikit banyak berpengaruh pada 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kehadiran Presiden Joko 

Widodo berupaya untuk meminimalisir ketidakpercayaan masyarakat tersebut. 

Terlepas dari pemerintahan Joko Widodo yang sering kali dianggap anti Islam, 

ternyata tidak membuat dukungan untuknya hilang. Dalam hal ini pendukung 

Basuki Tjahaja Purnama secara langsung juga memberikan dukungan kepada Joko 

Widodo. 

Hal tersebut terlihat pada kegiatan aksi membela Gubernur non-aktif DKI 

Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang dilaksanakan di belasan negara di 

Amerika, Australia, Eropa, dan Asia, yang juga ditujukan untuk memberikan 

dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menindak 

radikalisme dan ekstremisme di Indonesia.
70

 Hal ini menjadi bentuk gambaran 

sikap dari sebagian masyarakat yang tetap mendukung Basuki Tjahaja Purnama 

dan Joko Widodo walaupun telah dilaksanakannya kegiatan Aksi 212. Hal ini 

menunjukan bahwa ada keselarasan dari pihak pemerintah dan pendukung Basuki 

Tjahaja Purnama. Pendukung Basuki Tjahaja Purnama lebih memilih penanganan 

kasus penistaan agama melalui mekanisme hukum, yang sekaligus tidak sepakat 

dengan penanganan konflik melalui gerakan massa.  

Terakhir adalah Hidayat Nur Wahid. Dalam masyarakat umum, Hidayat 

Nur Wahid dipandang sebagai tokoh politik karena menjabat di lembaga 

pemerintahan. Keikutsertaannya dari awal hingga munculnya Aksi 212 

                                                 
70

  Pascal S Bin Saju. ”Aksi Bela Ahok dan Dukung Jokowi Muncul di Belasan Negara”. Kompas 

13 Mei 2017, diakses pada tanggal 24 Juni 2018 

<https://internasional.kompas.com/read/2017/05/13/16093721/aksi.bela.ahok.dan.dukung.joko

wi.muncul.di.belasan.negara> 
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menunjukan pengaruhnya yang sangat besar. Alasan lain adalah faktor politik dari 

Hidayat Nur Wahid. Seperti yang disebutkan oleh Hidayat Nur Wahid bahwa 

konstituennya mendukung sikapnya terhadap Aksi 212 dan PKS sebagai partai 

pengusungnya juga mendukung kegiatan seperti Aksi 212. Pengaruh tersebut 

menjadikannya sebagai governing elite dalam Aksi 212.  

Selanjutnya adalah non-governing elite. Dalam bagian ini, penulis merasa 

bahwa beberapa tokoh ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan 

kondisi dan peluang yang mendukung munculnya Aksi 212. Pada dasarnya dalam 

kelompok non-governing elite, penulis memandang bahwa terdapat peran yang 

sangat besar dari para pengurus dan pengusung GNPF-MUI. Tetapi dalam hal ini, 

Bachtiar Nasir dan Habieb Rizieq merupakan dua tokoh yang paling berpengaruh 

dari beberapa tokoh GNPF-MUI lainnya. Jabatan sabagai Ketua GNPF-MUI dan 

masiv memberikan orasi-orasi kebangsaan menjadikannya sebagai sosok elit 

politik baru dalam pelaksanaan Aksi 212. Begitupun Habieb Rizieq yang 

menjabat sebagai Dewan Penasehat GNPF-MUI juga dianggap sebagai tokoh 

penting dalam Aksi 212. Posisi Habieb Rizieq sebagai salah satu elit politik baru 

semakin diperkuat dengan seringnya para tokoh GNPF atau Gerakan 212 

memberikan penghormatan kepada Habieb Rizieq. Hal tersebut memepertegas 

peran Bachtiar Nasir dan Habieb Rizieq sebagai non-governing elit pada Aksi 

212.  

Sedangkan pada Reuni Akbar 212, tokoh governing elite dan non-

governing elite tidak terlalu jauh berbeda. Tetapi pada Reuni Akbar 212, sosok 

Fahri Hamzah juga termasuk sebagai governing elite pada momentum tersebut. 

Fahri Hamzah yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI memiliki pengaruh 
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yang kuat dalam kegiatan Reuni Akbar 212. Sikapnya yang sering kali 

berlawanan dengan pemerintah yang berkuasa dan kondisi konstituen yang ia 

miliki dirasa mampu memberikan pengaruh besar dalam Reuni Akbar 212, paling 

tidak dalam membentuk opini masyarakat tentang gerakan tersebut. Hal tersebut 

juga disadari oleh Fahri Hamzah, dimana konstituennya mendukung sikapnya 

terhadap Gerakan 212. Sedangkan untuk non-governing elite pada Reuni Akbar 

212, masih sama seperti para elit politik yang terdapat di Aksi 212. 

Pengelompokan elit politik tersebut dirangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 5.1 Pengelompokan Status Elit Politik Pada Gerakan 212 

No

. 

Tokoh 

Politik 

Jenis Elit Gerakan 212 
Penanganan Kasus Yang 

Dipilih 

Governing 

Elit 

Non 

Governing 

Elit 

Aksi 

212 

Reuni 

Akbar 

212 

Mekanisme 

Hukum 

Gerakan 

Massa 

(Gerakan 212) 

1. 

Basuki 

Tjhaja 

Purnama 

√ - √ √ - √ 

2. 
Joko 

Widodo 
√ - √ √ - √ 

3. 

Hidayat 

Nur 

Wahid 

√ - √ √ √ - 

4. 
Fahri 

Hamzah 
√ -  √ √ - 

5. 
Bachtiar 

Nasir 
- √ √ √ √ - 

6. 
Habieb 

Rizieq 
- √ √ √ √ - 

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018 

2. Kelompok Kepentingan 

Dalam penelitian ini, beberapa organisasi yang menjadi kelompok kepentingan 

pada pelaksanaan Gerakan 212 adalah FUPA, MUI, FPI, GNPF-MUI, dan 

Muhammadiyah. Peran Forum Anti Penistaan Agama (FUPA) sebagai kelompok 
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kepentingan diawali pada hari Jumat tanggal 7 oktober 2016 dalam proses 

penegakan hukum kasus Basuki Tjahaja Purnama. FUPA-lah organisasi yang 

melaporkan Basuki Tjahaja Purnama ke polisi atas dugaan melakukan penistaan 

agama. FUPA merupakan organisasi aliansi yang terdiri dari Keluarga Alumni 

Universitas Muhammadiyah Se-Nusantara (KAUMAN), Ikatan Alumni 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Sejabodetabek (IKA UMSU), Ikatan 

Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta (IKALUM UMJ), dan Lembaga 

Advokasi Konsumen Muslim Indonesia (Yayasan LAKMI).  Jika diamati, FUPA 

berperan dalam menyikapi kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja 

Purnama. Walaupun peran dari FUPA tidak terpublikasikan pasca pelaporan 

tersebut, tetapi pelaporan Basuki Tjahaja Purnama yang dilakukannnya mampu 

berpengaruh dalam membentuk dinamika dan mengawali adanya penanganan 

kasus ini melalui mekanisme hukum. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berperan dalam penanganan kasus 

penistaan agama dengan mengeluarkan fatwa, yang menyebutkan bahwa Basuki 

Tjahaja Purnama telah melakukan penistaan Al-Qur‟an, penghinaan terhadap 

ulama, dan umat Islam. MUI juga mendukung Aksi 212. Hal tersebut mampu 

mempengaruhi opini masyarakat terkait penyikapan yang seharusnya mereka 

lakukan, yaitu menindak kasus penistaan agama ini dan menolak pelaksanaan 

penistaan agama seperti yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. Berbeda dengan 

momentum Aksi 212,  MUI merubah sikapnya dengan tidak mendukung Reuni 

Akbar 212. Hal tersebut menimbulkan polemik terkait alasan MUI bersikap 

berbeda terhadap  Aksi 212 dan Reuni Akbar 212. Tetapi sebagai bentuk 
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dukungan MUI terhadap Aksi 212, berikut merupakan rilis sikap MUI terkait 

kasus penistaan agama berikut: 

Gambar 5.1 Pernyataan Sikap MUI 

 

Sumber: Mimbar Ulama: Suara MUI Edisi 373,2016,14 

Sedangkan peran FPI mulai terlihat dari demonstrasi yang mereka lakukan 

sebagai bentuk penolakan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja 

Purnama dan menuntut penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Pasca 

demontrasi tersebut, beberapa tokoh FPI salah satunya adalah Habieb Rizieq 

melakukan sebuah konsolidasi dengan para tokoh agama Islam terkait mekanisme 

penanganan kasus penistaan agama ini. Salah satu momentum konsolidasi tersebut 

adalah kegiatan Silaturahim Akbar dan Doa untuk Kepemimpinan Ibu Kota yang 

dilaksanakan tanggal 18 September 2016 bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta. 

Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk mencetuskan Risalah Istiqlal (Lihat 
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hlm.48), yaitu bentuk penyataan sikap dari para tokoh Islam terkait, mengenai 

sikap mereka terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja 

Purnama. Beberapa hal yang terdapat dalam butir-butir risalah tersebut yaitu 

pemenangan Calon Gubernur DKI Jakarta yang beragama muslim, penguatan rasa 

persaudaraan antar setiap muslim di Indonesia, hingga himbauan kepada partai 

politik yang mendukung calon Gubernur DKI Jakarta Non-muslim (Basuki 

Tjahaja Purnama) untuk mencabut dukungannya. 

Hal tersebut bukan hanya dikarenakan penistaan agama yang dilakukan 

Basuki Tjahaja Purnama. Tetapi juga bentuk implementasi kepercayaan 

keislaman. Bahwa setiap muslim tidak diperkenankan memilih pemimpin yang 

beragama selain Islam di wilayah mayoritas masyarakat beragama muslim. Hal 

tersebut menjadi salah satu pertemuan awal para tokoh ulama dan masyarakat 

muslim dengan jumlah besar. Kegiatan tersebut dipandang sebagai prolog 

munculnya solidarity incentive dikalangan masyarakat muslim, khususnya 

masyarakat muslim di DKI Jakarta dan membuat bargaining position FPI 

menguat pada momentum Gerakan 212 dengan Habieb Rizieq (selaku tokoh FPI) 

yang diangkat menjadi Dewan Penasehat Gerakan 212 karena telah menginisiasi 

gerakan tersebut. 

Setelah kegiatan tersebut berlangsung, peran GNPF-MUI yang diketuai 

oleh Bachtiar Nasir mulai terlihat. Kelompok kepentingan ini berpengaruh dalam 

terselenggaranya Aksi 212 dan Reuni Akbar 212. Sebagai pelaksana Gerakan 212, 

GNPF-MUI memiliki peran yang paling signifikan menghadirkan gerakan massa 

sebagai wadah berekspresi masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah untuk 

meng-handle semua bentuk berekspresi masyarakat dapat dilakukan oleh GNPF-



66 

 

MUI. Hal ini tidak menandai bahwa GNPF-MUI lebih baik dari pemerintah dalam 

menghimpun aspirasi masyarakat. Melainkan, sebagai upaya penanganan kasus 

penistaan agama sesuai cara yang diminati masyarakat.  

Sedangkan peran Muhammadiyah menjadikannya sebagai mitra kritis 

terhadap Gerakan 212. Haedar Natsir selaku Ketua PP Muhammadiyah, 

menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan 

seperti Gerakan 212. Muhammadiyah lebih memilih penanganan kasus melalui  

mekanisme hukum. Sikap tersebut menunjukan kepada publik bahwa tidak selalu 

organisasi Islam mendukung gerakan yang mengatasnamakan Islam. Maka dari 

itu diperlukan pemahaman yang dimiliki oleh publik terkait pertimbangan yang 

dimiliki Muhammadiyah hingga menjadi kelompok kepentingan yang lebih 

memilih mekanisme hukum ketimbang gerakan massa agar tidak menciptakan 

kesalahpahaman penafsirsan sikap dari Muhammadiyah terhadap Gerakan 212. 

3. Partai Politik 

Peran partai politik dalam Gerakan 212 tidak terlihat secara eksplisit. Walaupun 

Hidayat Nur Wahid yang merupakan tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

mengatakan bahwa partai politik pengusungnya mendukung Gerakan 212 tetapi 

tidak memperbolehkan kadernya menggunakan atribut atau menyuarakan slogan 

partainya dalam kegiatan tersebut. Jadi, terkait pengaruh partai politik dirasa tidak 

sesignifikan pengaruh dari elit politik dan kelompok kepentingan terkait.  

5.1.(b).  Pengaruh Identitas dan People Power Pada Gerakan 212 

Terbentuknya suatu gerakan sosial tentunya diawali oleh beberapa hal 

mempengaruhi peluang kemunculannya. Hal tersebut juga berlaku pada 
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pelaksanaan Gerakan 212, dimana terdapat beberapa faktor yang mendorong 

kemunculan gerakan ini. Dalam penelitian ini, faktor pendorong Gerakan 212 

tidak hanya tampak pada  masalah-masalah yang muncul dari rentan waktu saat 

kasus penistaan agama terjadi hingga pelaksanaan Reuni Akbar 212. Tetapi juga 

pada beberapa momentum sejarah yang pernah terjadi di Indonesia yang 

menunjukan bahwa terdapat keterkaitan antara Gerakan 212 dengan momentum-

momentum bersejarah, khususnya dengan gerakan politik Islam di Indonesia yang 

pernah terjadi dari zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Dalam penelitian 

ini, hal tersebut dianggap merepresentasikan pengaruh aspek identitas dan people 

power yang ada di Indonesia dalam menunjang kemunculan Gerakan 212. 

Hal pertama yang perlu disadari adalah kondisi masyarakat saat 

mengetahui adanya kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. 

Beberapa kelompok masyarakat (khususnya muslim) merasa tidak dihargai dan 

dikecewakan dengan hal tersebut. Hal tersebut makin dikuatkan ketika pandangan 

masyarakat berfokus pada identitas “yang menghina” (Basuki Tjahaja Purnama) 

dan “yang dihina” (Islam). Bila dipahami terkait beberapa aspek identitas yang 

dimilikinya, Basuki Tjahaja Purnama merupakan masyarakat Indonesia yang 

beretnis tionghoa, menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang notabene 

ditinggali oleh masyarakat mayoritas muslim, dan beragama Kristen Protestan. 

Sedangkan Islam merupakan agama yang telah ada di Indonesia sebelum 

Indonesia merdeka, berperan dalam banyak momentum bersejarah di Indonesia, 

dan merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. 

Beberapa identitas ini seharusnya mampu dipahami diawal oleh masyarakat 
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Indonesia karena mau tidak mau beberapa identitas tersebut pernah memiliki 

pengaruh yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. 

Perjalanan sejarah bangsa ini menunjukan bahwa, polemik antara 

masyarakat Islam dan Tinghoa pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah 

terkait aspek perdagangan masa pasca Revolusi Sun Yat Sen, yang ditandai 

dengan pendirian Sarekat Dagang Islam yang diinisiasi oleh Ki Haji Samanhudi 

dan R.M.Tirto Adisurtyo sebagai upaya untuk melawan monopoli perdagangan 

etnis Tionghoa dan memajukan perdagangan masyarakat yang beragama Islam 

(Lihat hlm.30). Di Indonesia, sentimen agama pun pernah dijadikan sebagai 

peletup munculnya tragedi perang masyarakat, antara masyarakat  Kristen dan 

masyarakat Islam di Ambon. Walaupun ada pula pendapat bahwa konflik di 

Ambon tersebut didasari oleh aspek politik Tetapi perlu dipahami bahwa sentimen 

agama pernah menjadi alasan masyarakat untuk saling  berkonflik dengan 

masyarakat lainnya. 

Sedangkan disatu sisi, Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas 

penduduk Indonesia juga berperan dalam proses pembentukan jati diri bangsa ini. 

Kondisi tersebut perlu dipahami sebagai bagian identitas yang ada di Indonesia, 

bahwa penggunaan butir-butir keislaman (seperti Al Quran, hadis, atau fatwa) 

oleh para ulama dalam menentang sesuatu hal, mampu menumbuhkan rasa 

solidaritas dan memicu munculnya collectif action bagi masyarakat muslim di 

Indonesia. Identitas-identitas tersebut pada dasarnya juga teraplikasikan pada 

Gerakan 212 dimana identitas etnis, dan keagamaan mampu menjadi hal yang 

sangat diperhatikan oleh masyarakat dalam menentukan sikapnya. Bahkan terkait 

aspek etnis juga dapat dihubungkan dengan aspek sosial ekonomi. Maskudi 
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Baidowi dalam wawancara bersama penulis menjelaskan bahwa pengaruh 

etnisitas tionghoa dan pribumi mampu mempengaruhi potensi besar atau kecilnya 

suatu konflik di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan faktor kecemburuan sosial 

dan pemaknaan simbol-simbol identitas yang masih terdapat pada pemikiran 

masyarakat Indonesia secara umum. 

Pada pelaksanaan Gerakan 212, Basuki Tjahaja Purnama dirasa kurang 

eksplisit menyadari hal tersebut. Terlepas dari apa yang melatarbelakangi 

argumentasinya, Basuki Tjahaja Purnama telah membangkitkan potensi emosional 

dari bangsa Indonesia yang hal tersebut memicu munculnya kemarahan 

masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Mas‟ud Said yang 

memaparkan bahwa, Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan pelarangan bagi 

masyarakat Indonesia untuk menjadikan Al Quran sebagai pegangan umat Islam 

di Indonesia. Hal tersebut dipandang sebagai tindakan intoleransi yang dari awal 

muncul dalam pelaksanaan Gerakan 212 yang kemudian mengarah pada berbagai 

aspek lainnya. Ia mengatakan,  “jadi Ahok itu bersalah memang. Bersalah dalam 

kaitan melarang atau menghina umat Islam untuk menjadikan ayat suci Al Quran 

sebagai hujjah, hujjah itu pegangan, sebagai basis berfikir, mereka bergerak itu 

salah”.
71

 Posisi Basuki Tjahaja Purnama semakin tersudutkan ketika ia melakukan 

penghinaan kepada KH. Ma‟ruf Amin selaku Ketua MUI dan Rois Aam Nahdlatul 

Ulama (NU). Status KH. Ma‟ruf Amin sebagai ketua organisasi keislaman dan 

tokoh Nahdlatul Ulama semakin membuat kemarahan masyarakat semakin kuat.  

“Ketika ia menghina Rois Aam (ketua tertinggi) NU, Ketua MUI, itu 

sudah diawali oleh 212 kesalahannya. Kita menyayangkan. Kemudian ia 

mempunyai statement yang seakan-akan memperkosa orang tuanya umat 
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  Wawancara dengan Mas‟ud Said, 28 Mei 2018, di Kota Malang 
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Islam (agama mayoritas)  .  .  .  Ketika mengolok-olok dalam tanda kutip 

memojokkan, ya umat Islam berontak.”
72

 

 

Hal tersebut merupakan wujud ketidakpekaan Basuki Tjahaja Purnama 

yang tidak berkomunikasi dengan baik untuk memunculkan kondisi yang 

kondusif di masyarakat. Kemarahan di masyarakat tersebut kemudian dihimpun 

oleh GNPF-MUI yang kemudian dikondisikan dalam pelaksanaan rangkaian Aksi 

Bela Islam, dimana Gerakan 212 termasuk di dalamnya. Masyarakat yang merasa 

dirugikan tersebut kemudian memilih penanganan kasus melalui gerakan massa 

karena hal yang ditawarkan oleh GNPF-MUI dirasa sesuai dengan keinginan 

mereka. Hal tersebut dikarenakan, kekecewaan masyarakat tidak berhenti pada 

penanganan kasus penistaan agama secara hukum. Masyarakat kembali melihat 

identitas Basuki Tjahaja Purnama sebagai tokoh politik yaitu Gubernur DKI 

Jakarta non aktif dan Calon Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. 

Kekecewaan masyarakat tersebut kemudian menyentuh ranah politik 

karena masyarakat memperhatikan identitas Basuki Tjahaja Purnama tersebut. Hal 

tersebut selaras dengan pendapat yang dimiliki oleh tokoh-tokoh GNPF-MUI dan 

upaya untuk membuat Basuki Tjahaja Purnama tidak terpilih kembali sebagai 

Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menjadi hal yang disepakati oleh 

masyarakat tersebut (dampak kekecewaan pada identitas). Hal tersebut juga 

tergambarkan melalui argumentasi Bachtiar Nasir dalam wawancara penelitian 

bersama penulis.  

“Gerakan ini merupakan gerakan yang ingin mengganti Gubernur, secara 

konstitusional di Pilkada. Gerakan umat yang merasa terlukai 
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keberagamaannya sehingga menuntut ke pengadilan secara 

konstitusional.”
73

 

 

Dampak emosional yang mengarah pada aspek politik tersebut membuat 

masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Untuk 

merealisasikan keinginan membuat Basuki Tjahaja Purnama tidak terpilih kembali 

sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka people power menjadi aspek yang 

diperhitungkan dalam mencapai keinginan tersebut. GNPF-MUI menyadari 

bahwa kekecewaan masyarakat telah menyentuh ranah politik praktis. Dengan 

kesamaan tujuan tersebut GNPF-MUI berkonsolidasi dengan beberapa tokoh yang 

dekat dengan masyarakat. Hal inilah yang membuat keselarasan antara 

masyarakat dan GNPF-MUI dapat dimunculkan. Karena segala hal yang 

diinginkan mengarah pada tujuan dan cara yang diminati oleh kedua pihak. Maka 

dari itu tidak sulit membentuk peluang keberhasilan bagi Gerakan 212 karena 

segalanya telah diselaraskan. 

Bachtiar Nasir memandang bahwa terdapat demarkasi sosial di kalangan 

masyarakat. Pemerintah dirasa tidak maksimal dalam menyediakan sarana 

berekspresi dan memfasilitasi aspirasi masyarakat. Menurut Bachtiar Nasir, 

aspirasi masyarakat seperti ini harus diwadahi. Konsekuensi era sosial media 

menciptakan kelompok sosial baru yang menurutnya tidak bisa hanya berhenti 

pada tataran menampung aspirasi. Tetapi juga perlu untuk disuarakan. Hal 

tersebut diamati oleh Bachtiar Nasir dan para tokoh GNPF-MUI melalui media 

sosial, ungkapan langsung para perwakilan kelompok Islam dari seluruh 

Indonesia, dan melalui dialog langsung bersama masyarakat pada saat 
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pelaksanaan Tabligh Akbar (sarana berkumpulnya umat Islam) yang sering kali 

memunculkan pembahasan terkait isu penegakan hukum dan pengusutan tuntas 

kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Hal tersebut 

menunjukan bahwa GNPF-MUI telah memahami terlebih dahulu mengenai hal 

yang diinginkan oleh masyarakat sehingga mampu untuk mengemas Gerakan 212 

menjadi gerakan kolektif yang sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Gerakan kolektif merupakan wujud people power pada Gerakan 212. 

Terdapat beberapa hal yang membuat people power tersebut dapat terbentuk. 

Bachtiar Nasir menyampaikan bahwa ia menyadari penggunaan diksi-diksi 

keislaman yang mengajak masyarakat muslim untuk bersatu dapat menginisiasi 

munculkan keresahan bersama dan gerakan kolektif. Hal tersebut dapat dipahami 

melalui penggunaan diksi-diksi pada kemunculan dan pelaksanaan Gerakan 212, 

yaitu pada saat kemunculan Risalah Istiqlal, pelaksanaan Aksi 212, dan 

pelaksanaan Reuni Akbar 212. Pada Risalah Istiqlal, beberapa argumentasi yang 

menginisiasi rasa solidaritas masyarakat muslim dapat dipahami dari isi Risalah 

Istiqlal nomor satu, dua, empat, enam, tujuh, dan sembilan (Lihat hlm.40). 

Seluruh ajakan yang ada pada Risalah Istiqlal tersebut berpusat pada dua aspek 

yaitu agama dan politik. 

Menghubungkan antara aturan agama, nilai kebangsaan, dan identitas 

membuat argumentasi pada Risalah Istiqlal ini menjadi lebih meneyeluruh. 

Berlakunya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama Pancasila di 

Indonesia menunjukan bahwa, diksi-diksi keagamaan dapat dipahami sebagai 

bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila menaruh nilai 

keagamaan pada sila pertama dan agama memiliki aturan-aturannya. Maka, 



73 

 

menjalankan aturan agama menjadi bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila di 

masyarakat. Hal tersebutlah yang membuat Risalah Istiqlal mampu 

mengkolektifkan pandangan masyarakat mengenai keterkaitan antara kewajiban 

menjalankan aturan agama dan pengimplementasian nilai-nilai kebangsaan 

melalui sila pertama Pancasila. 

 Penghubungan agama dan nilai-nilai kebangsaan juga berlaku pada 

pelaksanaan Aksi 212 dan Reuni Akbar 212. Tetapi kedua momentum ini juga 

menggunakan beberapa sejarah keislaman yang ada di Indonesia untuk 

mempertegas bahwa penggunaan butir-butir agama (Islam) telah berpartisipasi 

pada proses sejarah Indonesia. Pada Aksi 212, hal tersebut terlihat pada 

argumentasi-argumentasi seperti penghormatan terhadap para aparat pemerintah, 

Bung Tomo sebagai pahlawan yang menggunakan Islam sebagai semangat 

kemerdekaannya, pengapresiasian terhadap Polri yang telah menangani kasus 

penistaan agama, hingga menjelaskan bahwa para syuhadda juga ikut 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan pada Reuni Akbar 212, hal 

tersebut terlihat pada argumentasi-argumentasi seperti kehadiran masyarakat Non-

Islam yang ikut mendukung kegiatan tersebut, mengingatkan momentum saat 

massa Aksi 212 mengiringi pengantin yang ingin melakukan proses kebaktian di 

Gereja Kategral,  mengingatkan pengaruh M. Natsir sebagai tokoh Islam yang 

memperjuangkan terbentuknya NKRI, hingga Masyumi sebagai partai politik 

yang juga mempengaruhi perkembangan politik di Indonesia. Hal tersebutlah 

yang menguatkan pandangan masyarakat bahwa membela agama merupakan 

bagian dari kecintaan terhadap negara. Penyandingan hal tersebut dengan identitas 
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penista dan kasus penistaan agama, maka menginisiasi people power di kalangan 

masyarakat muslim yang mendukung Gerakan 212. 

People power yang terdapat pada pelaksanaan Gerakan 212 tidak hanya 

mengandalkan masyarakat yang merasa kecewa atas kasus penistaan agama. 

Tetapi juga memaksimalkan peran-peran dari para tokoh atau organisasi yang 

terdapat didalamnya. Peran yang dimaksud dalam hal ini adalah potensi tokoh 

atau organisasi untuk dapat menghimpun massa bagi Gerakan 212. Gerakan 212 

merupakan kumpulan dari berbagai tokoh dan organisasi yang memiliki basis 

massa, baik besar ataupun kecil. Tokoh atau organisasi yang berperan dalam 

menghimpun massa Gerakan 212 dapat dipahami melalui beberapa tokoh elit 

politik yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya (Lihat hlm.62).  

Salah satunya adalah Hidayat Nur Wahid yang memiliki potensi untuk 

menghimpun massa bagi Gerakan 212. Dalam wawancara penelitian bersama 

penulis, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa terdapat kemungkinan 

konstituennya juga hadir pada pelaksanaan Aksi 212 dan Reuni Akbar 212. Ia 

juga mengatakan bahwa, PKS sebagai partai politik pengusungnya secara penuh 

mendukung pelaksanaan Gerakan 212 walaupun tidak ada pernyataan sikap resmi 

atau penggunaan atribut pada saat dilaksanakannya kegiatan tersebut. Potensi 

yang dimiliki Hidayat Nur Wahid, juga didukung oleh statusnya sebagai tokoh 

politik yang memiliki kedekatan dengan kalangan tokoh Islam. Hal-hal terkait 

konstituen, partai politik, dan kedekatan dengan tokoh Islam menjadi gambaran 

potensi Hidayat Nur Wahid dalam menghimpun massa bagi Gerakan 212. Simpul 

massa seperti inilah yang membentuk Gerakan 212. Bahwa setiap tokoh atau 
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organisasi yang mendukung Gerakan 212 mampu berkontribusi dalam 

mengimpun massa bagi Gerakan 212. 

 Timbal balik aspek politik dapat berlaku. Ketika seorang tokoh datang 

dengan massanya, maka ia juga akan dipertemukan dengan massa yang dibawa 

oleh tokoh lain atau massa yang tidak terhimpun dari tokoh manapun. Hal tersebut 

menjadi nilai yang ditawarkan secara tidak langsung oleh Gerkan 212. Karena 

Gerakan 212 memberikan wadah berkumpulnya masyarakat yang telah memiliki 

kecenderungan pilihan politik yang sama, yaitu memilih Calon Gubernur selain 

Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada tahun 2017. Hal tersebut menjadi gambaran 

awal, bagaimana suatu people power yang dibentuk melalui diksi-diksi agama, 

juga dapat dimanfaatkan dalam ranah politik praktis. 

People power tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan masyarakat 

dalam bersikap. Tetapi juga sebagai daya tarik tersendiri bila menghubungkannya 

dengan aspek politik praktis seperti Pilkada DKI Jakarta. Hal ini berkaitan dengan 

kemampuan dari masing-masing tokoh dan organisasi yang mendukung Gerakan 

212 dalam berkonsolidasi dan berbagi peran pada proses pelaksanaan Gerakan 

212. Hal tersebut juga diikuti dengan kesadaran bahwa terdapat potensi 

kemunculan dampak-dampak politik dari Gerakan 212. Kemudian jika diamati 

pada rangkaian Aksi Bela Islam, GNPF-MUI dirasa berhasil dalam  melakukan 

konsolidasi diantara para pendukungnya, yang ditandai dengan tetap 

terselenggaranya Reuni Akbar 212 tahun 2017, yang berentan waktu satu tahun 

dari pelaksanaan Aksi 212 tahun 2016. 
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Tetapi pengaruh identitas dan people power tersebut juga didukung 

dengan keterbukaan sistem politik di Indonesia saat ini. Runtuhnya kepemimpinan 

orde baru yang dipandang otoriter membuat gerakan massa seperti Gerakan 212 

ini dapat terealisasikan. Karena pada dasarnya memang terdapat beberapa pada 

Gerakan 212, khususnya pada pelaksanaan Reuni Akbar 212, yang ditujukan 

sebagai ajang evaluasi terhadap pemerintan. Evaluasi tersebut meliputi aspek 

kemiskinan, perdagangan, politik, dan kriminalisasi terhadap ulama-ulama yang 

dirasa marak muncul pada saat itu. Maka dari itu berlakunya sistem politik 

terbuka di Indonesia sebagai celah adanya pengaruh aspek identitas dan people 

power yang teraplikasikan pada Gerakan 212.  

5.2. Analisis Respons Tokoh Islam Terhadap Gerakan 212 Melalui 

Pengelompokan Isu Strategis di Masyarakat 

Pada dasarnya, pembahasan mengenai Gerakan 212 sebelumnya berhubungan 

dengan pembahasan respons tokoh Islam. Karena wujud dan dampak yang 

terdapat pada Gerakan 212 dirasa akan mempengaruhi respons yang dimunculkan 

oleh tokoh Islam dan hal tersebut (terkait gerakan) telah dipaparkan pada 

pembahasan sebelumnya. Pembahasan terkait respons tokoh Islam ini merupakan 

bagian yang menunjukan berbagai pertimbangan yang dimiliki oleh setiap tokoh 

Islam dalam menentukan responsnya terhadap Gerakan 212. Analisis respons 

tokoh Islam ini dipaparkan dalam beberapa pengelompokan isu strategis yang 

terdapat di masyarakat agar mampu memunculkan temuan terkait pandangan 

tokoh Islam terhadap isu-isu yang berkembang, baik pada saat pra, pelaksanaan, 

dan pasca Gerakan 212 tersebut dilaksanakan. 
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5.2.(a).  Kebutuhan Masyarakat Terhadap Ruang Publik 

Dalam pelaksanaan Gerakan 212, ruang publik merupakan bagian hal yang 

dibutuhkan oleh masyarakat sebagai wadah menyalurkan aspirasi politiknya. 

Peristiwa penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama 

membentuk stigma di masyarakat atas dirinya. Kemarahan dari masyarakat 

muslim tersebut mengarah dan memperhatikan berbagai macam hal. Tanpa 

membawa aspek perbedaan agama dan etnis, pada dasarnya beberapa masyarakat 

mulim akan tetap tersinggung atas perbuatan Basuki Tjahaja Purnama. Pengaruh 

Islam di Indonesia bukan hanya berkaitan pada aspek peribadatan secara formal 

tapi juga menyentuh pada aspek perlawanan terhadap kolonialisme, pembentukan 

dasar negara, hingga pada fase persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka 

dari itu penghinaan terhadap Islam bukan hanya dapat memunculkan masalah 

baru tetapi juga membangkitkan masalah-masalah terdahulu yang sempat hadir di 

Indonesia. 

Kondisi masyarakat yang merasa dirugikan memang menjadi faktor 

pendorong muncul dan menguatnya suatu gerakan. Kondisi Basuki Tjahaja 

Purnama yang melakukan berbagai kesalahan tersebutlah yang membuat 

masyarakat merasa dirugikan. Jika melihat beberapa fenomena di Indonesia, 

terdapat beberapa dampak munculnya kekecewaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Seperti yang terjadi pada masyarakat Aceh yang merasa dirugikan 

atas ketidakjelasan pihak pemerintah saat itu mengenai hak masyarakat Aceh 

untuk memberlakukan syariat Islam di Aceh dan juga pada fenomena NII yang 

juga diawali dari kekecewaan terhadap pemerintah. Kasus penistaan agama ini 

pun mampu mendorong terjadinya peristiwa pemberontakan seperti pada kasus 
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Aceh dan NII. Kehadiran suatu organisasi untuk membentuk struktur solidarity 

incentive pada gerakan sosial diperlukan untuk membangun, jaringan komunikasi, 

dan pemimpin yang diakui. Maka, isu terkait kebutuhan masyarakat atas ruang 

publik dirasa perlu dikaitkan dengan respons tokoh Islam terhadap Gerakan 212. 

Bagi Fahri Hamzah, Gerakan 212 merupakan gejala berkumpulnya 

masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya secara kolektif karena 

memiliki keresahan bersama. Menurut Fahri Hamzah, keberhasilan GNPF-MUI 

dengan Gerakan 212-nya, disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintahan Joko 

Widodo-Jusuf Kalla untuk mengkondisikan masyarakat yang memerlukan wadah 

berekspresi secara politik.  

“Seharusnya itu ditangkap oleh Presiden, menurut saya, waktu itu secara 

positif. Tetapi rupanya tidak ditanggapi secara positif. Akhirnya itu 

menjadi awal dari konflikkan. Nah, konflik itulah yang kira-kira nanti 

terus-menerus dipertahankan menjadi masalah. Nah, sampai sekarang 

dipertahankan dan tidak mau dihentikan. Itu yang kita sayangkan dari 

pemerintahan ini, kegagalan mengelola kompleksitas.”
74

 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid, bahwa Gerakan 

212 merupakan praktek demokrasi berupa kegiatan kolektif, legal, dan damai. 

Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa ia juga mengusulkan kepada Joko Widodo 

untuk hadir pada Aksi 212, yang harapannya dapat menghindari masalah, seperti 

yang terjadi pada Aksi 411 tahun 2016. 

“Dan sesungguhnya yang termasuk memprovokasi pak Jokowi datang ke 

acara itu kan saya juga. Sehari sebelumnya kan ada konferensi pers 

pimpinan MPR. Termasuk diantaranya saya menyinggung masalah itu dan 

saya berharap pak Jokowi besok datang. Karena itu lebih maslahat bagi 

beliau dan bagi semuanya. Ketimbang mengulangi 411. 411 

ketidakhadiran beliau kemudian menghadirkan demo sampai malam, 
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provokasi, kemudian terjadi clash, kemudian terjadi tembakan, kemudian 

terjadi gas air mata, kemudian ada yang cidera, dan lain sebagainya. Itukan 

tidak diperlukan. Jadi saya sampaikan kalau beliau datang itu lebih 

bermaslahat bagi beliau maupun bagi umat. Dan tentu dengan 

pertimbangan lainnya hingga akhirnya beliau datang.”
75

  

 

Kebutuhan masyarakat atas ruang publik dalam kasus penistaan agama 

yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama ini juga dipahami oleh Maskudi Baidowi 

sebagai salah satu tokoh MUI. Maskudi Baidowi mengatakan bahwa memang 

terdapat banyak aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada MUI terkait 

ketidaknyamanan masyarakat terhadap kasus penistaan agama tersebut. MUI juga 

memahami hal tersebut melalui aspek keagamaan, dimana MUI mengeluarkan 

pernyataan sikap yang secara tegas menolak penistaan agama yang dilakukan 

Basuki Tjahaja Purnama. Berbagai aspirasi dalam berbagai aspek tersebutlah yang 

membuat MUI mendukung Aksi 212 dan menyetujui bahwa masyarakat pada saat 

itu memang membutuhkan suatu wadah aspirasi yang dapat mengkondisikan 

masyarakat. 

Pendapat mengenai kebutuhan masyarakat akan ruang publik pun juga 

disadari oleh Muhammadiyah. Tetapi Muhammadiyah mencoba memahami hal 

tersebut secara lebih luas dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. 

Melalui Abd. Rohim Ghazali, penulis mempelajari pertimbangan respons 

Muhammadiyah terhadap Gerakan 212. Pertimbangan sikap Muhammadiyah yang 

tidak mendukung Gerakan 212 mengarah pada persepsi dan aspirasi politik, 

bahwa hubungan Islam dan politik, tidak harus ditampilkan melalui partai politik 

Islam atau kaku dalam pemilihan pemimpin. Sedangkan dalam prosesnya, 
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Gerakan 212 sangat eksplisit menyuarakan hal tersebut. Melalui pertimbangan 

kondisi pemahaman masyarakat terhadap politik saat ini, Muhammdiyah merasa 

masyarakat memang perlu menyampaikan aspirasi politiknya, tetapi penyampaian 

aspirasi melalui demonstrasi seperti Gerakan 212 dinilai tidak efektif dan tidak 

sesuai dengan budaya Muhammadiyah. Hal tersebutlah yang membuat 

Muhammdiyah tidak bersikap mendukung Gerakan 212. 

Pada dasarnya hal tersebut dapat dijelaskan melalui pendapat William H. 

Riker dalam Political Science and Rational Choice (1994) yang mengatakan 

bahwa pertimbangan terkait tujuan-tujuan, nilai-nilai, selera, dan strategi-strategi 

akan mempengaruhi respons dari seorang aktor politik. Terdapat kesamaan 

pandangan antara Fahri Hamzah, Hidayat Nur Wahid, dan Maskudi Baidowi 

terkait kebutuhan masyarakat akan ruang publik sebagai nilai yang ditawarkan 

oleh GNPF-MUI melalui Gerakan 212 (khususnya Aksi 212). Muhammadiyah 

pun pada dasarnya menyepakati kebutuhan masyarakat atas ruang publik. Tetapi 

karena ketidaksesuaian selera yang dimiliki Muhammadiyah, yang memandang 

penyampaian aspirasi melalui demonstrasi tidak efektif, tidak sesuai budaya 

Muhammadiyah, dan berpotensi menghasilkan dampak negatif. Maka pilihan 

untuk tidak bersikap pun dipilih sebagai pilihan terbaik dalam pertimbangan 

sikapnya terhadap fenomena ini. Tetapi pada akhirnya dari keempat respons 

tersebut memperlihatkan kesamaan kesadaran para tokoh Islam bahwa masyarakat 

membutuhkan suatu ruang publik, yang dengan pertimbangan lainnya 

mempengaruhi sikap mereka selanjutnya terhadap Gerakan 212.  
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5.2.(b).  Demarkasi Sebagai Pembentuk Dinamika Gerakan 

Isu terkait kebutuhan masyarakat atas ruang publik pada dasarnya menciptakan 

suatu demarkasi di masyarakat yang saling merespons suatu fenomena. Pada 

dinamika Gerakan 212, para tokoh Islam telah memaparkan argumentasi yang 

menyebutkan bahwa masyarakat membutuhkan suatu ruang publik untuk 

menyampaikan aspirasinya. Tetapi, memperhitungkan cara penyampaian aspirasi 

tersebut juga menjadi sesuatu hal yang dianggap perlu diperhatikan. Hal ini 

muncul pada fase terpolarisasinya masyarakat yang mendukung penanganan kasus 

menggunakan gerakan massa dan mekanisme hukum.  Kondisi tersebut muncul 

setelah ide tentang penanganan kasus melalui gerakan massa mulai diketahui ke 

masyarakat. Muhammadiyah pun mempertimbangkan hal tersebut dalam 

menentukan sikapnya. 

 Menurutnya Abd. Rohim Ghazali, alasan Muhammadiyah untuk tidak 

mengikuti Gerakan 212 karena Muhammadiyah lebih mengedepankan sikap yang 

rasional dan objektif. Menurutnya, kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki 

Tjahaja Purnama merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dikaitkan dengan 

aspek hukum dan hukum yang di Indonesia dirasa dapat menindak kasus tersebut 

(menentukan) bersalah atau tidaknya Basuki Tjahaja Purnama). Ia juga 

menganggap aspirasi keagamaan pada kasus penistaan agama ini kurang tepat bila 

penanganan kasusnya dilakukan melalui demonstrasi. Ia memandang bahwa, 

Islam tidak membuat demarkasi mengenai agama, suku, rasa atau warna kulit. 

Gerakan 212 dianggap tidak fokus pada aspek agama. Karena Gerakan 212 

dianggap sebagai gerakan politik yang dikemas secara Islami, yang kemudian 

menolak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. 
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Ketidakfokusan gerakan ini menjadi pertimbangan Muhammadiyah, bahwa 

gerakan ini tidak fokus pada penyelesaian kasus penistaan agama. Melainkan juga 

menyentuh aspek politik yang terdapat pada Pilkada DKI Jakarta, yang berpotensi 

memunculkan masalah baru. Walaupun demikian, ia menjelaskan bahwa 

Muhammadiyah memperhatikan kebebasan individu untuk menyampaikan 

pendapat. Maka dari itu Muhammadiyah tidak melakukan pelarangan terhadap 

kader Muhammadiyah yang ingin mengikuti Gerakan 212 tersebut. 

 Fahri Hamzah dalam hal ini juga memahami bahwa terdapat pihak-pihak 

yang tidak mendukung Gerakan 212, yang kemudian juga berdampak pada stigma 

negatif bagi orang-orang yang mendukung gerakan tersebut. Tetapi Fahri Hamzah 

juga memahami bahwa menerima atau menolak proses penanganan kasus 

merupakan hak setiap masyarakat. seperti halnya polarisasi di masyarakat. Hal 

yang tidak diharapkan terjadi adalah munculnya pelarangan. Terkait sikap 

Muhammadiyah yang tidak mendukung Gerakan 212, Fahri Hamzah menjelaskan 

bahwa yang terpenting tidak ada pelarangan, karena hal tersebut justru melanggar 

hak berespresi masyarakat Indonesia.  

“Polarisasi dalam masyarakat, penting. Justru dalam demokrasi, kita 

mengambil demokrasi karena kita mau mengorganisir polarisasi dalam 

masyarakat. Jadi kalau dalam masyarakat itu satu pendapat, ga perlu 

demokrasi bahkan ga perlu negara. Justru karena ada polarisasi, 

diorganisirlah perbedaan itu. Caranya adalah apa, kalau anda berpendapat, 

selurkan melalui seluran berpendapat, di ruang publik kita berdialog, di 

ruang parlemen kita berdialog, kalau ambil keputusan di ruang parlemen 

pakai musyawarah, kalau tidak pakai voting. Itu namanya mengorganisir 

polarisasi. Jadi ndak ada masalah itu. Jadi jangan ditakutin polarisasi. 

Karena itu adalah the nature of human being”.
76
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“Kebebasan individu tidak bisa dilarang…semakin kita bisa dealing 

dengan perbedaan pendapat, dengan kebebasan orang lain, itu juga 

menentukan tingkat kedewasaan kita. Hari-hari kita diuji dalam konteks 

itu. Muhammadiyah boleh tua, tapikan dia juga tau bahwa masyarakatnya 

itu punya aspirasi yang berbeda. Muhammadiyah kan tidak bisa memaksa 

pilihan politik orang dan gapernah mau juga Muhammdiyah begitu”.
77

 

 

Dalam mengkomentari perbedaan pendapat yang muncul, baik mendukung 

atau menolak Gerakan 212, Hidayat Nur Wahid mengatakan perbedaan pendapat 

tersebut bukan hanya ada pada ranah masyarakat atau Ormas, tetapi juga Partai 

Politik. PKS mendukung gerakan tersebut walaupun tetap tidak memperbolehkan 

kader dan simpatisannya menggunakan atribut PKS saat pelaksanaan Gerakan 

212.  Hal tersebut dirasa sesuai dengan tujuan PKS yang memperjuangkan 

penjajahan dalam aspek apapun dihilangkan di Indonesia bahkan dunia. Hidayat 

Nur Wahid menyadari bahwa terdapat kegamangan pada masyarakat jika melihat 

Parpol mengikuti demonstrasi. Tetapi ia mengatakan bahwa, demonstrasi secara 

damai merupakan budaya PKS. PKS juga membuat demonstrasi saat Isu 

perpindahan Kedubes AS, isu Palestina, hingga isu Rohingya. Maka dari itu PKS 

dapat bersikap selaras dengan Gerakan 212 karena nilai yang ditawarkan oleh 

Gerakan 212 dapat memenuhi selera yang dimiliki oleh PKS dan Hidayat Nur 

Wahid sebagai tokoh partainya. 

“Kalau PKS sikapnya jelas. Kita mendukung. Bahkan kita mendukung 

juga kader-kader untuk terlibat. Tapi kami selalu mengingatkan tidak 

boleh membawa atribut partai. Ini adalah bagian dari penghormatan dan 

kita arahkan untuk kader terlibat aktif, mendukung maksimal, dan banyak 

sekali yang turun dari kader PKS. Tapi sekali lagi ditegaskan sekali lagi, 
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tidak boleh membawa atribut partai dan tidak boleh meneriakan slogan-

slogan partai.”
78

  

 

Sedangkan dalam pemikiran Maskudi Baidowi, polarisasi atau perbedaan 

pendapat dalam menyikapi Gerakan 212 merupakan sesuatu hal yang biasa. 

Bahkan MUI pun dapat merubah sikapnya terhadap Gerakan 212, dari mendukung 

Aksi 212, menjadi menolak Reuni Akbar 212. Maskudi Baidowi mengatakan 

perbedaan pendapat dalam hal ini memiliki beragam aspek. Tetapi aspek agama, 

politik, etnis, dan sosial ekonomi menjadi beberapa hal yang menjadi prioritas 

MUI dalam menentukan sikapnya. Hal tersebut juga menjadi beberapa isu yang 

kontemporer dikaitkan dengan Gerakan 212. Maka dari itu sikap MUI. 

Dalam hal menyikapi isu mengenai demarkasi dan polarisasi yang 

terbentuk pada dinamika Gerakan 212, beberapa tokoh Islam memiliki sikap dan 

pertimbangan yang berbeda. Abd. Rohim Ghazali memandang Gerakan 212 

sebagai solusi yang berpotensi menciptakan masalah-masalah baru di masyarakat. 

Hal tersebut dianggap sebagai nilai yang ditawarkan oleh Gerakan 212 yang tidak 

diminati oleh Muhammadiyah. Selain tidak memiliki kepentingan politik, Abd. 

Rohim Ghazali dan Muhammadiyah juga lebih memperhitungkan efek jangka 

panjang yang akan muncul sebagai mempertimbangkan responsnya terhadap 

Gerakan 212. Maskudi Baidowi pada dasarnya juga memikirkan hal tersebut. 

Tetapi pada Aksi 212 Maskudi Baidowi lebih memandang bahwa terdapat urgensi 

mengenai aspek agama yang terlebih dahulu harus ditangani. Kemudian saat 

Reuni Akbar 212, hal tersebut aspek agama dirasa tidak lagi menjadi urgensi dan 
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memilih untuk tidak mendukung Reuni Akbar 212 dengan mempertimbangkan 

potensi munculnya isu-isu kontemporer di masyarakat. Sedangkan Fahri Hamzah 

dan Hidayat Nur Wahid lebih mengembalikan hal ini pada prosedur hukum dan 

selera dari masing-masing tokoh, yang dapat diselaraskan pada nilai yang 

ditawarkan Gerakan 212. Fahri Hamzah lebih memaknai bahwa polarisasi 

menjadi sebuah bagian dari konsekuensi sistem demokrasi yang digunakan di 

Indonesia. Maka dari itu munculnya polarisasi dan dipilihnya penanganan kasus 

melalui gerakan massa menjadi hal yang wajar, karena hal-hal tersebut merupakan 

bagian dari praktik sistem demokrasi di Indonesia. Hidayat Nur Wahid pun 

bersikap hampir sama dengan Fahri Hamzah. Hanya saja, faktor kesamaan budaya 

yang dimiliki PKS dan Gerakan 212 semakin membuat keduanya mudah untuk 

berkonsolidasi terkait Gerakan 212. 

5.2.(c).  Fleksibelitas Pada Ranah Politik Praktis 

Terkait fleksibelitas pada ranah politik Praktis pada pelaksanaan Gerakan 212, 

telah dipaparkan bahwa sesuai dengan analisis struktur kesempatan politik, 

adanya keterkaitan antara Gerakan 212 dan ranah politik dikarenakan adanya 

ketersinggungan antara Islam dan politik. Emosi masyarakata yang mengarah 

pada Basuki Tjahaja Purnama mulai memuncak kepada ketidakinginnan 

masyarakat jika Basuki Tjahaja Purnama kembali terpilih sebagai Gubernur DKI 

Jakarta. Hal tersebut dikaitkan pula dengan nilai keislaman yaitu pemimpin 

muslim diwilayah mayoritas muslim merupakan kriteria pemimpin yang 

ditentukan dalam Islam, yang kemudian sering kali disuarakan pada kegiatan 

Gerakan 212. Sedangkan hal tersebut berkaitan dengan status politik Basuki 

Tjahaja Purnama sebagai tokoh politik yaitu Gubernur DKI Jakarta non-aktif dan 
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Calon Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Maka dari itu Gerakan 212 

sering kali dikaitkan dengan ranah politik praktis. 

 Pada isu politik praktis ini, Fahri Hamzah memaparkan beberapa dampak 

politik keikutsertaannya dalam Gerakan 212. Pada Fahri Hamzah mengatakan 

bahwa ia diundang oleh panitia pelaksana untuk menghadiri Reuni Akbar 212 dan 

perwakilan panitia Reuni Akbar 212 sendirilah yang datang ke Gedung DPR RI 

untuk menyampaikan undangan tersebut. Status Fahri Hamzah yang diundang 

untuk menghadiri  Reuni Akbar 212 adalah sebagai tokoh politik, yaitu Wakil 

Ketua DPR RI. Maka dari itu memang Gerakan 212 memberikan celah bagi ranah 

politik untuk ikutserta dalal kegiatan Gerakan 212. Diundangnya Fahri Hamzah 

pada kegiatan Reuni Akbar 212 tersebut juga dijadikan Fahri Hamzah sebagai 

wadah menjalankan perannya sebagai tokoh politik. Fahri Hamzah merupakan 

tokoh politik Islam yang sering kali berstatemen mengevaluasi pemerintah 

(sebagai oposisi). Pada Reuni Akbar 212, juga terdapat Maklumat Jakarta sebagai 

hasil Kongres Nasional yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh GNPF MUI. 

Beberapa aspek yang berkaitan dengan maklumat tersebut yaitu agama, politik, 

hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Maklumat Jakarta tersebut memiliki 

beberapa poin yang menunjukan upayanya dari panitia Reuni Akbar 212 untuk 

mengevaluasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang kurang lebih terdapat 

pada nomor  delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat 

belas, dan lima belas (Lihat hlm.49). Hal tersebut menjelaskan bahwa, 

pelaksanaan Reuni Akbar 212 memang memiliki celah politik yang lebih lebih 

eksplisit dalam mengevaluasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Walaupun 
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juga terdapat berbagai nilai-nilai keagamaan yang disuarakan pada pelaksanaan 

kegiatan tersebut. 

Hal lain terkait ranah politik terkait Fahri Hamzah adalah hubungannya 

dengan konstituen. Dalam hal ini, terlihat bahwa Fahri Hamzah merupakan salah 

satu anggota DPR RI yang memahami karakter konstituennya. Maka dari itu 

respons yang dimunculkan Fahri Hamzah dalam Gerakan 212 selaras dengan hal 

yang diinginkan konstituennya dari seorang anggota DPR RI. Fahri Hamzah juga 

mengatakan bahwa sebelum kegiatan Gerakan 212 (khususnya Reuni Akbar 212), 

banyak dari konstituennya yang menghubunginya untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan tersebut. Hal tersebut merupakan proses penyampaian aspirasi dari 

masyarakat yang dilaksanakannya sebagai anggota DPR RI. Hal ini menunjukan 

bahwa, dari sisi konstituen Fahri Hamzah pun merupakan masyarakat yang 

mendukung Gerakan 212. Maka dari itu, aspek politik praktis yang dirasakan 

Fahri Hamzah pada pelaksanaan Gerakan 212 lebih mengarah pada hubungannya 

dengan konstituen. 

“Oiya, ya kalau konstituennya bangga semua. Senang. Mangkanya saya 

kan pemilih saya itukan makin lama makin banyak. Kenapa makin banyak, 

karena orang melihat saya bekerja itu menampung dan menyalurkan 

aspirasi mereka…mereka mendengar saya hadir, bangga dan seterusnya, 

menjadi bagian dari gerakan-gerakan itu. Karena itu aspirasi dari 

masyarakat. Rupanya diseluruh Indonesia, aspirasinya begitu.”
79

 

 

Pada dasarnya hal tersebut juga berlaku bagi Hidayat Nur Wahid. Terkait 

aspirasi konstituennya, ia mengatakan bahwa terdapat dua hal yang perlu 

dibedakan, yaitu kepentingan lokal dan nasional/ internasional. Kepentingan lokal 
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disini merupakan kepentingan dari konstituennya sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) 

Hidayat Nur Wahid saat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat RI, seperti kasus penggusuran yang berada di DKI Jakarta (khususnya 

Dapil Hidayat Nur Wahid). Dapil dari Hidayat Nur Wahid berada di Dapil Jakarta 

2 (meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri). Sedangkan 

kepentingan nasional seperti isu kemanusiaan, isu Palestina, isu Rohingya, dan 

lain sebagainya. Hidayat Nur Wahid menjelaskan bahwa keikut sertaannya dalam 

Gerakan 212 merupakan bentuk dari pengupayaan kepentingan nasional yang 

sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan konstituen Dapilnya. Tetapi Hidayat 

Nur Wahid pun mengatakan bahwa konstituennya pun senang dengan 

partisipasinya dalam menyikapi isu-isu nasional karena konstituennya merasa 

bahwa memang begitulah seharusnya seorang wakil rakyat melakukan tugasnya 

dalam hal penyambung aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukan kesamaan antara 

Fahri Hamzah dan Hidayat Nur Wahid bahwa dalam ranah politik praktis, dampak 

politik yang dimunculkan dari Gerakan 212 mengarah pada hubungan mereka 

dengan konstituen. 

“Sangat senang sekali. Tidak ada yang mempersalahkan. Bahkan mereka 

sangat appreciate dan sangat berharap seharusnya seluruh wakil rakyat 

seperti itu. Termasuk terkait masalah Palestina, termasuk kemarin 

pembelaan terhadap Masjid Al Quds atau Yerrusalem…Jadi masyarakat 

sangat senang. Justru berharap wakil rakyat itu melakukan proses dan 

advokasi semacam ini.“
80

 

 

Hidayat Nur Wahid juga menyampaikan bahwa jika masyarakat yang beragama 

Islam memilih pemimpin yang juga beragama Islam, hal tersebut merupakan hal 
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yang wajar, yang dalam istilah Hidayat Nur Wahid disebut sebagai demokrasi 

proporsionalitas. Dalam hal hubungan Gerakan 212 dan Pilkada DKI tahun 2017, 

Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa memang keduanya memiliki keterkaitan, 

khususnya dalam hal pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Hal 

tersebut merupakan dampak dari kesamaan nilai yang ditawarkan oleh Gerakan 

212 dan pertimbangan selera dari Hidayat Nur Wahid yang diusung oleh PKS.  

“…Sekali pun ya memang pemenangan pak Anies-Sandi ya banyak faktor, 

yang kemudian bisa menghadirkan kemenangan. Tetapi memang salah 

satu diantara faktornya juga adalah 212.”
81

  

 

Jika diamati, hal yang menjadi tujuan dari respons Hidayat Nur Wahid 

terhadap Gerakan 212 meliputi satu tujuan, yaitu mengaktualisasikan budaya, 

kepentingan, dan nilai-nilai yang dibawa oleh partai politik pengusungnya, PKS. 

Pemaknaan demonstrasi damai sebagai bagian dari budaya PKS, adanya peran 

secara implisit dari Gerakan 212 dalam pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga 

Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada tahun 2017 

(PKS sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon tersebut), dan 

memposisikan diri sebagai tokoh Islam yang diusung oleh suatu partai politik 

Islam membuat hal-hal terkait PKS begitu dipengaruhi dan mempengaruhi 

pertimbangannya dalam merespons Gerakan 212. 

Sedangkan Abd.Rohim Ghazali sebagai perwakilan Muhammadiyah 

memandang bahwa, Gerakan 212 memang sebuah gerakan politik yang menolak 

Basuki Tjahaja Purnama sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, yang dikemas 
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sebagai gerakan agama. Adanya polarisasi yang muncul di masyarakat merupakan 

dampak dari kepentingan politik yang ada pada Gerakan 212. Menurutnya, 

perpolitikan di Indonesia belum pada tahap politik kontestasi (lawan politik 

sebagai kompetitor). Maka dari itu, dampak negatif dari persaingan politik praktis 

di Indonesia masih sangat mudah untuk terbawa, baik sebelum atau setelah 

adanya politik praktis tersebut. Muhammadiyah berprinsip Indonesia haruslah 

dibangun bersama dan dijaga bersama. Maka dari itu kekhawatiran akan 

munculnya penyelewengan agama dalam hal politik di Indonesia menjadi bahan 

perhatian Muhammadiyah dalam menentukan sikapnya. 

Dalam hal tujuan respons Muhammadiyah,  terlihat penyikapan yang 

moderat terhadap Gerakkan 212. Hal tersebut dikarenakan respons yang 

dimemunculkan oleh Muhammadiyah tidak dampak langsung untuk 

Muhammadiyah itu sendiri. Pasca Aksi 411, Muhammadiyah mengapresiasi aksi 

tersebut. Begitupun pasca Aksi 212, Muhammadiyah mengapresiasinya. Tetapi 

pada Reuni Akbar 212, Muhammadiyah lebih tegas menyatakan sikapnya dan 

cenderung menolak dengan alasan (yang disampaikan kepada media massa) tidak 

mendukung demonstrasi sebagai upaya menyatakan pendapat. Muhammadiyah 

cenderung pasif dan hanya menunggu hasil akhir pelaksanaan aksi. Hal tersebut 

menunjukan kecenderungan Muhammadiyah untuk meminimalisir perannya 

terhadap Gerakan 212 sebagai fenomena baru di masyarakat. Hal tersebut juga 

dikaitkan dengan pola pikir, budaya kerja, dan beberapa potensi dampak negatif 

yang mampu dimunculkan oleh Gerakan 212. 

Sedangkan terkait respons yang dimunculkan oleh MUI, Maskudi Baidowi 

mengatakan bahwa memang pada Aksi 212 MUI aktif bersikap (mendukung). 



91 

 

MUI melihat bahwa Basuki Tjahaja Purnama telah menyinggung umat Islam dan 

Al Quran yang kemudian menyebabkan kegaduhan dan banyaknya pengaduan 

keresahan masyarakat yang disampaikan pada MUI. Kasus tersebut pun juga 

melahirkan aspirasi lain tentang penolakan Basuki Tjahaja Purnama untuk 

menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut disebabkan karena cara 

berkomunikasi Basuki Tjahaja Purnama dianggap kurang mampu diterima seluruh 

elemen masyarakat dan banyak menyakitkan masyarakatnya. Kemudian aspirasi-

aspirasi tersebut diserap oleh MUI dan dengan berbagai pertimbangan akhirnya 

MUI mendukung Aksi 212 tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada 

pembahasan mengenai kemunculan Gerakan 212, kekecewaan masyarakat begitu 

kuat hingga menyentuh ranah politik dan aspirasi tersebut disampaikan pada MUI. 

.  .  .  Ternyata ada juga aspirasi sedemikian rupa, banyak sekali orang 

tidak setuju Ahok itu kalau jadi Gubernur…Jadi, aspirasi tidak sekedar 

menghina Al Quran dan menghina umat Islam. Tetapi juga ada aspirasi 

yang berkembang bahwa Ahok itu, ga setujulah kalau jadi Gubernur lagi. 

Persoalannya bukan apa-apa tapi cara berkomunikasinya dianggap kurang 

paslah. Cara berkomunikasinya itu banyak nyakitin orang dan aspirasi itu 

oleh MUI diserap sedemikian rupa. Sehingga kemudiankan menjadi aksi 

yang luas. MUI akhirnya memang mendukung aksi itu.”
82

 

 

Maskudi Baidowi juga menambahkan bahwa ketika proses Pilkada DKI 

Jakarta, MUI tidak terlibat banyak dan lebih mengarah pada proses hukum. Dalam 

Aksi 212, Maskudi Baidowi melihat memang terdapat kepentingan Pilkada dan 

ketersinggungan kalimat yang dikatakan Basuki Tjahaja Purnama, MUI tetap 

mendukung Aksi 212 karena memang terdapat ketersinggungan antara kasus 

penistaan agama dan Pilkada DKI Jakarta. Bahwa Basuki Tjahaja Purnama 

merupakan pelaku penistaan agama dan salah satu Calon Gubernur pada Pilkada 
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DKI Jakarta tahun 2017. Setelah Aksi 212, MUI tidak ingin berpartisipasi karena 

menganggap terdapat upaya untuk memanfaatkan MUI oleh pihak lain diluar 

aspek keagamaan. MUI juga tidak mendukung adanya GNPF-MUI setalah Aksi 

212 karena tidak memiliki hubungan dengan MUI secara struktural. Hal 

tersebutlah yang membuat terdapat perbedaan sikap MUI dalam menyikapi Aksi 

212 dan Reuni Akbar 212. 

“Tapi kalau dalam konteks (Aksi) 212 memang yaa itu kan memang 

campur baur kepentingan politik yang sifatnya praktis Pilkada dan terkait 

persoalan semacam lanjutan dari ketersinggungan berkaitan dengan kitab 

suci. Dalam kondisi itulah kemudian MUI mendukung gerakan Aksi 

212.”
83

 

 

Dalam pemikiran Maskudi Baidowi sebagai salah satu pengurus MUI, 

Reuni Akbar 212 ingin melebarkan cangkupan gerakannya ke aspek yang diluar 

aspek keagamaan. Hal ini melihat adanya kecenderungan penindakan kasus  

Basuki Tjahaja Purnama yang juga diarahkan pada pihak pemerintahan Joko 

Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Maskudi Baidowi, dalam Reuni Akbar 212 terdapat 

skenario bahwa pemerintah Indonesia saat ini anti terhadap ulama dan anti 

terhadap Islam. MUI tidak ingin masuk kedalam ranah tersebut karena menurut 

MUI pada kenyataannya tidak semua pendapat tersebut dapat dibenarkan. 

Maskudi Baidowi mengatakan bahwa pada saat Aksi 212 dukungan MUI  

mengutamakan pada aspek agama, karena memang bidang keagamaan merupakan 

bidang kerja dari MUI. Sedangkan dalam bidang politik merupakan urusan Partai 

Politik. Maskudi Baidowi mengatakan, “ada suatu skenario bahwa penguasa yang 
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sekarang itu adalah anti ulama, anti Islam, dan seterusnya. Itu kita tidak terlibat 

karena pada kenyataannya tidak semuanya benar.”
84

 

Tujuan respons MUI terhadap Gerakan 212 dapat dibagi dalam dua 

momentum yaitu Aksi 212 dan Reuni Akbar 212. Pada Aksi 212 tujuan dari sikap 

MUI, yaitu (1) mengambil peran dalam upaya penegakan hukum kasus penistaan 

agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama dan (2) mendukung upaya untuk 

membuat Basuki Tjahaja Purnama tidak terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta 

pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dalam menjalankan tugasnya, MUI sebagai 

lembaga yang telah mapan, mengambil peran dalam penegakan kasus penistaan 

agama. Hal tersebut dilakukan secara linier dengan kepentingan dari Aksi 212 

yang juga mengupayakan penegakan hukum kasus penistaan agama tersebut. Di 

satu sisi, MUI juga merupakan lembaga keagamaan yang memiliki simpati tinggi 

dari umat Islam. Sikap MUI mampu untuk mempengaruhi sikap umat Islam 

Indonesia. Ketika MUI mendukung Aksi 212 dan Aksi 212 mengupayakan agar 

Basuki Tjahaja Purnama tidak terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, masyarakat 

muslim yang mengikuti sikap MUI pun akan dengan sendirinya mendukung Aksi 

212. Maka dari itu sikap MUI pada Aksi 212 mampu menguatkan Aksi 212 dan 

berpartisipasi (secara tidak langsung) dalam membuat Basuki Tjahaja Purnama 

kehilangan suara-nya pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. 

Sedangkan pada Reuni Akbar 212, MUI memiliki pertimbangan yang 

berbeda dan pada akhirnya mengeluarkan sikap yang berbeda. Tujuan tersebut 

dapat disebutkan dalam dua hal yaitu (1) menghindari function overlapping 

sebagai mitra pemerintah dan (2) menghindari pemanfaatan MUI untuk 
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kepentingan politik praktis tanpa adanya aspek keagamaan yang mendesak. MUI 

mencoba untuk tetap bersikap menengah terhadap pemerintah pasca Aksi 212 

karena MUI merupakan mitra pemerintah. Peran MUI sebagai mitra pemerintah 

membuat MUI tidak bisa terus menerus bersikap kontra terhadap pemerintah. 

Sedangkan pada Reuni Akbar 212, sikap kontra pemerintah cukup terlihat. Hal 

lain yang perlu diperhatikan adalah terkait pengaruh MUI. Pada Aksi 212 MUI 

memang dapat berpengaruh dalam menguatkan Aksi 212. Tetapi pada Reuni 

Akbar 212 MUI tidak ingin kembali menguatkan gerakan tersebut karena kasus 

penistaan agama yang diusung pada Aksi 212 dianggap telah selesai dan terdapat 

pandangan bahwa Reuni Akbar 212 mencoba untuk mengarahkan massa untuk 

untuk kepentingan Pilkada tahun 2018 ataupun Pilpres tahun 2019. 

Penjabaran dari beberapa tokoh Islam tersebut semakin menegaskan 

adanya aspek politik praktis pada Gerakan 212. Tetapi perlu juga dipahami 

bahwa, aspek politik praktis pada Gerakan 212 bersifat fleksibel, yaitu tidak dapat 

dipastikan sebagai pertimbangan utama dari tokoh Islam tetapi sebagai dampak 

susulan penanganan kasus penistaan agama melalui gerakan massa. Hal-hal terkait 

hubungan tokoh dengan konstituennya, pemenangan salah satu Pasangan Calon 

Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, hingga implementasi aturan 

keagamaan yang berhubungan dengan aspek politik, dipandang sebagai nilai yang 

ditawarkan oleh Gerakan 212 yang kemudian akan memunculkan respons sesuai 

dengan kecocokan nilai tersebut dengan selera dari para tokoh Islam. Maka, 

melalui analisis tersebut, dikatakan bahwa ranah politik praktis pada Gerakan 212 

bersifat fleksibel dan tidak menjadi pertimbangan yang utama (prioritas).  
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5.2.(d). Sentimen Agama, Etnisitas, dan Ketimpangan Sosial Ekonomi 

Sebagai Ketidakmapanan Memaknai Identitas 
 

Terkait potensi munculnya isu sentimen agama, etnisitas, dan sosial ekonomi 

dalam penelitian ini dianggap sebagai sebuah dampak dari ketidakmapanan 

masyarakat Indonesia dalam memaknai suatu  perbedaan identitas pada dinamika 

Gerakan 212. Dalam hal sentimen agama, telah dipaparkan bahwa pengaruh 

sentimen identitas agama mampu memunculkan potensi konflik. Seperti yang 

terjadi antara masyarakat Kristen dan Islam pada konflik Ambon, yang juga 

dipandang sebagai konflik politik. Dominasi salah satu etnis dalam dunia 

perdagangan (memunculkan anggapan kesombongan) di Indonesia pun pernah 

menjadi alasan munculnya ketidaksukaan terhadap etnis tersebut, dan 

ketimpangan ekonomi masyarakat pun dapat membuat aspek sosial di masyarakat 

terganggu dengan adanya pemberontakan atau penjarahan di Indonesia pada 

sekitar tahun 1998. Hal tersebut menunjukan bahwa perbedaan identitas dalam 

aspek-aspek tersebut pernah menjadi cikal bakal munculnya konflik di masyarakat 

dan pelaksanaan Gerakan 212 pada rentan waktu tahun 2016 dan 2017 juga sering 

dianggap memiliki potensi memunculkan masalah melalui aspek-aspek tersebut. 

Pada pelaksanaan Gerakan 212, identitas Islam dan identitas Basuki 

Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta yang beragama Kristen Protestan 

juga menjadi sesuatu hal yang mendapat sorotan. Penggunaan dalil-dalil 

keislaman pada pelaksanaan Gerakan 212 mengenai kewajiban masyarakat 

muslim yang tinggal di wilayah mayoritas muslim untuk memilih pemimpin yang 

juga muslim sering kali memunculkan kekhawatiran membentuk 

ketidaknyamanan untuk masyarakat yang beragama selain Islam. Hal tersebut 
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dipandang sebagai potensi munculnya isu sentimen agama sebagai kekhawatiran 

adanya Gerakan 212. 

Dalam menanggapi isu sentimen agama seperti ini, Fahri Hamzah lebih 

mengarahkan pendapatnya mengenai kekhawatiran munculnya penafsiran-

penafsiran yang salah dari para pemeluk agama khususnya terhadap agama Islam. 

Fahri Hamzah merupakan salah satu tokoh Islam yang mendukung Gerakan 212. 

Pada saat pelaksanaan Reuni Akbar 212, ia turut memberikan orasi di depan 

massa Reuni Akbar 212 tahun 2017. Ia menjelaskan bahwa umat muslim 

bukanlah umat yang ekstrim, melainkan umat yang moderat. Hal ini dilakukan 

agar, dari umat Islam tidak memandang sesuatu hal dengan begitu kaku dan penuh 

dengan kekerasan. Begitupun bagi masyarakat yang tidak beragama Islam, agar 

tidak menstereotipkan hal tersebut kepada masyarakat Islam. Menurutnya, 

ekstrimitas merupakan proyek dan pemecah dari negara barat bagi Indonesia. 

Ia memahami bahwa pada Gerakan 212 terdapat begitu banyak dalil-dalil 

agama yang dipergunakan. Ia mencoba menggiring opini masyarakat untuk 

mengembalikan hal tersebut sebagai aturan dari masyarakat yang beragama pada 

aturan agamanya. Fahri Hamzah menjelaskan kekhawatirannya jika Islam terus 

dianggap ekstrim, maka terminologi keislaman akan dikriminalisasi dan dianggap 

hatespeech. Jika hal ini terjadi maka akan menjadi sebuah cikal bakal masalah. 

Karena bukan hanya dalil keislaman yang dianggap tidak baik, tapi hal-hal yang 

dihubungkan dengan dalil-dalil keislaman juga akan dianggap buruk. Salah 

satunya aturan dalam memilih seorang pemimpin dalam Islam sesuai kasus 

Basuki Tjahaja Purnama pada Gerakan 212. 
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Ia mengarahkan hal ini pada proses hidup berdemokrasi masyarakat 

Indonesia. Himbauan untuk tidak skeptis dengan masyarakat yang berkumpul 

dengan jumlah besar terus menerus menjadi upayanya meminimalisir adanya 

sentimen antar agama. Karena memang ketika agama mengatur berbagai aspek 

kehidupan dan pola kehidupan masyarakat Indonesia menggunakan sistem 

demokrasi. Maka Islam dan demokrasi pun sedikit banyak akan dikaitkan, baik 

dengan pandangan yang positif ataupun negatif. Menurutnya, masyarakat 

merupakan entitas yang penting dalam sistem demokrasi, yang kemudian entitas 

tersebut dimasukan kedalam konstitusi. Kebebasan dan mobilitas masyarakat 

seharusnya tidak dibatasi. Karena hal tersebut memang cara untuk menemukan 

kepuasan dalam hidup berdemokrasi, dan perlu diapresiasi.  

“Namanya juga kebebasan aktifitas manusia. Dalam demokrasi itu, unit 

dari entitas yang penting itu bernama manusia. Jadi penghargaan terhadap 

manusia itulah yang dilembagakan amandemen konstitusi kita itu, freedom 

itu segala-galanya. Maka itu mobilitas manusia jangan dibatasi. Jangan 

dilarang-larang. Biarkan itu. Karena pada dasarnya kebebasan manusia itu 

penting dalam kehidupan kita. Biarkan itu menjadi bagian dari cara kita 

menemukan kepuasan kita dalam hidup. Jadi itu positif, harus di apresiasi. 

Jangan takut dengan crow. Dalam demokrasi itu orang ngumpul itu positif 

dan orang tau batasnya. Itu ada jutaan orang yang ngumpul, tidak ada satu 

pun yang peristiwa pidana di dalamnya. Kan luar biasa itu.”
85

 

 

Sedangkan terkait aspek ekonomi, Fahri Hamzah mengatakan bahwa 

hingga saat ini ia tidak dapat memastikan dampak Gerakan 212 dalam aspek 

ekonomi  dapat berpengaruh secara terus menerus atau tidak. Karena Gerakan 212 

merupakan momentum yang insidentil, maka keuntungan ekonominya juga dirasa 

hanya sesaat. Cara mempersepsikannya tergantung situasi yang ada. Hal ini 

berhubungan dengan beberapa argumentasi yang sempat dilontarkan oleh 
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beberapa tokoh Islam terkait aspek ekonomi pada pelaksanaan Aksi 212 dan 

Reuni Akbar 212. Upaya untuk membentuk kekuatan ekonomi baru dari kalangan 

Islam memang telah disuarakan berulang-ulang tetapi menurut Fahri Hamzah, 

kemunculan gerakan mampu mempengaruhi hal tersebut dan membuatnya tidak 

memiliki dampak positif jangka panjang. 

Menanggapi isu identitas tersebut, Hidayat Nur Wahid terlihat 

menyadarinya sejak kehadirannya pada kegiatan Aksi 212 dan Reuni Akbar 212. 

Pada Aksi 212 dan Reuni Akbar 212, ia menyampaikan himbauannya kepada 

siapapun untuk tidak melakukan pelemahan terhadap NKRI dan juga memberikan 

orasi terkait pengaruh para pahlawan nasional yang beragama Islam dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menyuarakan pengaruh tokoh-tokoh 

Islam dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia dilakukan untuk mencegah 

kesalahpahaman terhadap masyarakat yang beragama Islam dalam memandang 

makna NKRI. Hal tersebut mengarahkan himbauan kepada masyarakat Indonesia 

untuk terus menjaga keutuhan NKRI karena NKRI pun sebagai bagian dari 

perjuang para pendahulunya. Menjaga keutuhan NKRI disini juga dalam bentuk 

menjaga hubungan dengan masyarakat yang berbeda agama dengan Islam. Serta 

untuk mencegah adanya islamophobia di masyarakat. 

Hal lain disampaikan oleh Abd. Rohim Ghazali mengenai pertimbangan 

yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan sikapnya. Pada 

pembahasan mengenai fleksibelitas politik praktis pada pelaksanaan Gerakan 212 

telah menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi pertimbangan 

Muhammadiyah dalam menentukan sikapnya adalah kekhawatiran adanya 

penyelewengan agama dalam hal politik di Indonesia yang memiliki keterkaitan 
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dengan munculnya isu identitas khususnya isu sentimen agama. Abd. Rohim 

Ghazali memandang bahwa hal-hal yang mengundang munculnya sentimen 

agama memperkuat kemuculan dan pelaksanaan Gerakan 212. 

“Sentimen agama menjadi sesuatu hal yang paling mudah dibangkitkan 

dalam hal ini. Apa lagi sentimen itu kemudian diaktualisasikan dalam 

penciptaan musuh-musuh. Pada saat agama itu dipersepsikan tengah 

terancam, maka siapa pun akan terbangkitkan emosi keagamaannya dan 

saya khawatir kalau itu terus direproduksi, itu betul akan terjadi, bahwa 

orang Indonesia akan melihat kualitas pemimpin bukan dilihat dari 

kemampuannya, kapasitasnya, tapi dari agamanya sesuai dengan kita atau 

tidak. Sikap seperti itu kan, saya tidak mengatakan orang yang bersikap 

seperti itu salah, tetapi untuk kebaikan suatu negara yang plural seperti 

Indonesia, sikap seperti itu tidak bisa dipertahankan. Karena landasan, 

dalil-dalil yang mereka pakai pun bisa kita perdebatkan. Karena dalil 

agama itu kan selalu ada tafsiran-tafsiran yang berbeda.”
86

 

 

Menurutnya Abd. Rohim Ghazali, demokrasi mentuntut partai politik 

untuk kreatif. Tetapi, ketika partai politik tidak mampu kreatif maka 

pembangkitan emosi agama menjadi pilihannya. Penggunaan agama sebagai alat 

politik merupakan sesuatu yang kurang bijak. Tetapi demokrasi memberikan celah 

melakukan hal tersebut. Karena dapat dikemas menjadi bentuk aspirasi politik. 

Kalangan masyarakat yang tidak memiliki pemikiran politik secara mandiri 

menjadi korban dari hal tersebut. Menurut Abd. Rohim Ghazali, penggunaan 

agama dalam politik mampu menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, 

maka dari itu Muhammadiyah tidak setuju. 

.  .  .  Dan Muhammdiyah paham betul gerakan ini hanya gerakan politik 

yang dikemas dengan agama. Pada saat politik dikemas dengan agama, 

pada saat itulah pemerkosaan terhadap agama. Mungkin itulah sebenarnya 

penistaan agama yang sesungguhnya. Karena agama tidak digunakan 
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untuk suatu hal yang baik, tetapi digunakan untuk kepentingan politik 

politik meraih kekuasaan”.
87

 

 

Sikap Muhammadiyah tersebut muncul karena anggapan bahwa nilai yang 

ditawarkan pada Gerakan 212 bukan hal yang dibutuhkan bahkan tidak sesuai 

dengan Muhammadiyah. Sehingga nilai tersebut tidak membuat Muhammadiyah 

mendukung Gerakan 212 secara formal.  Adanya polarisasi juga dipandang 

sebagai hasil dari adanya penyisipan kepentingan politik pada Gerakan 212. 

Masyarakat Indonesia tidak semuanya mampu memahami kondisi yang 

dimunculkan (khususnya melalui media massa), maka dari itu sering kali 

kesalahpahaman muncul dimasyarakat dan masyarakat cenderung menutup diri 

dengan pendapatnya tanpa melakukan klarifikasi. Hal tersebutlah yang akhirnya 

memunculkan potensi polarisasi di masyarakat, baik polarisasi yang secara natural 

ataupun polarisasi yang sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak berkepentingan. 

Proses politik di Indonesia juga belum terpraktekan secara kontestasi, 

yaitu sentimen-sentimen yang muncul pada suatu momentum (seperti pemilihan 

kepala daerah) masih memungkinkan untuk terbawa di momentum lainnya. 

Persaingan politik tidak selesai pada satu momentum. Akhirnya, masalah sosial 

pun muncul di masyarakat seperti dipicu oleh sentimen-sentimen agama dan 

menghasilkan polarisasi. Muhammadiyah mencoba mengaitkan kemunculan isu 

identitas sebagai hal yang akan muncul melalui Gerakan 212. Maka dari itu, sikap 

yang tidak mendukung Gerakan 212 dianggap sebagai pilihan terbaik dalam 

merespons dinamika yang muncul pada pelaksanaan Gerakan 212. 

                                                 
87

  Wawancara dengan Abd. Rohim Ghazali, 22 April 2018, di Jakarta 



101 

 

Sedangkan menurut Maskudi Baidowi, isu identitas memang menjadi 

dampak yang tidak bisa dielakan. Hal tersebut karena dalam pandangan MUI, 

masyarakat Indonesia memang memiliki momentum-momentum yang 

menunjukan belum mapannya kemampuan masyarakat untuk menyikapi beberapa 

perbedaan. Tak terkecuali mengenai aspek identitas tersebut. Menurut Maskudi 

Baidowi, kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnam juga 

sangat memungkinkan untuk dikaitkan dengan aspek sosial ekonomi. 

Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu pemantik kecemburuan sosial di 

masyarakat muncul. Dalam pandangan Maskudi Baidowi, Basuki Tjahaja 

Purnama dianggap sebagai wakil dari suatu etnis, yaitu etnis tionghoa, yang 

merupakan simbol masyarakar menengah keatas di Indonesia. Ditambah dengan 

kebijakannya tentang proyek reklamasi, yang sering kali dikaitkan sebagai ruang 

bagi etnis tionghoa. 

Penjelasan mengenai hubungan masyarakat pribumi (Islam) dengan etnis 

tionghoa (Lihat hlm.30) menjadi salah satu gambaran polemik yang pernah terjadi 

antara keduanya di Indonesia. Jika panitia Gerakan 212 tidak mampu 

mengkondisikan massa Gerakan 212, maka potensi kemunculan konflik antar 

etnis pun tetap memungkinkan untuk terjadi. Hal tersebut menurut Maskudi 

Baidowi merupakan wujud akumulasi masalah yang memuncak dimasyarakat 

Indonesia dan sikap MUI yang mendukung Aksi 212 merupakan bentuk dukungan 

sekaligus kerja sama dengan panitia Gerakan 212 untuk memastikan potensi 

konflik tersebut tidak terbentuk pada Gerakan 212. Hal lain yang berkaitan 

dengan munculnya ketersinggungan dalam pandangan Maskudi Baidowi terletak 

pada Gerakan 212. Gerakan 212 menurutnya harus berkomunikasi dengan 
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berbagai macam organisasi Islam lainnya untuk meminimalisir adanya 

kesalahpahaman antara sesama masyarakat muslim. Anggapan bahwa Gerakan 

212 melakukan klaim sebagai perwakilan masyarakat  muslim juga dapat memicu 

ketidaknyamanan antar kelompok Islam. Karena tidak semua kelompok Islam 

mendukung Gerakan 212 (contohnya Muhammadiyah). Hal tersebut juga dirasa 

penting. Karena jumlah masyarakat muslim yang terbilang besar dan memiliki 

pola pikir yang beragam perlu tetap kondisikan agar tidak menciptakan 

kesalahpahaman antar kelompok Islam yang ada di Indonesia. 

“Ada suatu akumulasi (masalah) pemerintahan masa lalu yaitu tentang 

kesenjangan ekonomi. Ahok ini kan sebenarnya wakil dari suatu etnis 

dalam hal ini tionghoa dan juga mewakili suatu kondisi yaa simbol orang 

kaya. Bahkan Ahok juga terkait dengan proyek reklamasi. Kemudian 

kenapa umat itu ada eskalasi, karena memang ada problem, ada 

kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi Indonesia ini termasuk 

golongan yang terparah setelah Rusia dan Thailand. Indonesia yang ketiga. 

Problem-nya Indonesia itu lebih parah. Karena kalau Rusia itu orang yang 

paling kaya sampai yang miskin itu orang Rusia, etnisnya sama, dan 

agamanya sama. Begitu juga di Thailand, mulai dari yang paling kaya 

hingga paling miskin etnisnya sama, agama Buddha sebagai agama 

mayoritas. Di Indonesia ini yang kaya etnisnya beda, yang miskin etnisnya 

beda, agamanya juga beda. Nah ini problem, disitulah kemarin kasus Ahok 

itu menjadi akumulasi dari persoalan seperti itu. Maka itu harus ada 

kanalisasi, bagaimana itu tidak menjadi sebuah kondisi yang tidak 

terkendali. Maka kemudian kenapa MUI itu terlibat, dalam rangka jangan 

sampai ada eskalasi yang lebih jauh. Dimensi politis kemudian dimana 

MUI terlibat di dalam 212 itu lebih karena ada faktor-faktor yang seperti 

itu. Menurut data infit itu, Indonesia eskalasi kesenjangannya itu tercepat. 

Jadi itu persoalan.”
88

  

 

 “212 ini tidak bisa mengklaim diri sebagai representasi dari Islam, dari 

umat. Karena umat itu banyak sekali sehingga klaim-klaim seperti itu 

justru akan menghancurkannya sendiri. Secara pembuktiannya akan 

dibuktikan bahwa ia (panitia Reuni Akbar 212) tidak pas untuk menjadi 

perwakilan umat secara keseluruhan.”
89
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  Wawancara dengan Maskudi Baidowi, 22 Mei 2018, di Jakarta 
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  Wawancara dengan Maskudi Baidowi, 22 Mei 2018, di Jakarta 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan, terdapat dua kesimpulan pada 

penelitian ini yang meliputi kemunculan dan penguatan Gerakan 212 dan  respons 

tokoh Islam terhadap Gerakan 212 melalui pengelompokan isu-isu strategis yang 

berkaitan dengan Gerakan 212. Berikut merupakan penjabarannya: 

Pertama, mengenai kemunculan dan penguatan Gerakan 212. Pada 

dasarnya, kemuculan Gerakan 212 mengalami proses yang panjang dan 

dipengaruhi oleh berbagai aspek. Hal tersebut diawali dari kasus penistaan agama 

yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Argumentasi Basuki Tjahaja 

Purnama dalam melakukan penistaan agama tersebut memunculkan kekecewaan 

bagi sebagian masyarakat muslim yang merasa agamanya dihina. Penistaan agama 

tersebut berpengaruh pada dua hal di masyarakat, yaitu menciptakan masalah baru 

dan membangkitkan kembali masalah lama di Indonesia. 

Dalam memahami kasus ini, masyarakat Indonesia sangat memperhatikan 

aspek identitas yang ada. Hal tersebut meliputi identitas yang dimiliki oleh Islam 

sebagai agama yang dinistakan dan identitas Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

pelaku penistaan agama. Identitas Basuki Tjahaja Purnama yang menjadi 

perhatian masyarakat adalah statusnya sebagai pejabat negara (politik), status 

agama dan status etnis. Jika dipahami melalui sejarahnya, ketiga aspek tersebut 

pernah menjadi pemicu munculnya konflik ketika tidak dimaknai dengan dasar 

toleransi yang baik. Basuki Tjahaja Purnama juga dinilai melakukan provokasi 
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terhadap umat Islam yang ingin menggunakan tuntutan agamanya pada proses 

bermasyarakat. Padahal Islam memang memiliki tuntunan agama dalam hal 

memilih pemimpin bagi pemeluknya. Hal tersebut kurang eksplisit disadari oleh 

Basuki Tjahaja Purnama sehingga kasus penistaan agama dapat terjadi. 

Pananganan kasus melalui mekanisme hukum yang ditawarkan oleh 

pemerintah, tidak dipilih oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan wadah 

menyalurkan aspirasi politiknya. Hal tersebut disadari oleh GNPF-MUI yang 

kemudian menawarkan gerakan massa (Gerakan 212 sebagai bagiannya) sebagai 

pilihan penanganan kasus dan masyarakat memilih hal tersebut. Kekecewaan 

masyarakat mulai mengarah pada identitas Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

pejabat negara. Maka dari itu  gerakan massa tersebut juga mengarah pada aspek 

politik, yaitu mengupayakan agar Basuki Tjahaja Purnama tidak terpilih sebagai 

Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dalam aspek ini people power 

sangat berpengaruh pada pelaksanaan Gerakan 212. 

Potensi konflik yang diakibatkan oleh aspek politik, sentimen agama, dan 

etnisitas tersebut mendorong para tokoh Islam untuk merespons pelaksanaan 

Gerakan 212. Pengaruh tokoh Islam pada fenomena-fenomena bersejarah di 

Indonesia menunjukan potensi tokoh Islam untuk mengkondisikan masyarakat 

muslim di Indonesia. Dalam hal ini, para tokoh Islam mempertimbangan berbagai 

hal dan memiliki respons yang berbeda. Identitas dan people power pada Gerakan 

212 sangat berpengaruh dalam membentuk dinamika Gerakan 212 dan menjadi 

beberapa pertimbangan para tokoh dalam merespons Gerakan 212. 
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Kedua, mengenai respons tokoh Islam terhadap Gerakan 212. Pada 

dasarnya, seluruh tokoh Islam memperhatikan berbagai aspek. Perbedaan respons 

tokoh Islam didasari pada pertimbangan dalam memprioritaskan aspek-aspek 

yang terdapat pada Gerakan 212, yang kemudian menjadi isu-isu stategis di 

masyarakat. Dalam penentuan respons terhadap Gerakan 212, prioritas aspek yang 

dimiliki Fahri Hamzah dan Hidayat Nur Wahid dimulai dari aspek ruang publik, 

politik, demarkasi, dan identitas.  Prioritas aspek yang dimiliki Abd. Rohim 

Ghazali dan Muhammadiyah dimulai dari aspek politik, demarkasi, identitas, dan 

ruang publik. Sedangkan Maskudi Baidowi memprioritaskan aspek ruang publik, 

identitas, demarkasi, dan politik. 

Pada aspek ruang publik, para tokoh Islam mengatakan bahwa masyarakat 

memang membutuhkan suatu ruang publik untuk menyampaikan aspirasi 

politiknya. Tetapi, bentuk ruang publik yang dibutuhkan masyarakat juga perlu 

diperhatikan agar ruang publik tersebut tidak memunculkan masalah pada 

kemudian hari. Pemaknaan Gerakan 212 sebagai ruang publik pada dasarnya 

disetujui oleh Fahri Hamzah, Hidayat Nur Wahid, dan Maskudi Baidowi. Hal 

tersebut karena mereka memandang bahwa kondisi masyarakat yang kecewa 

berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial bahkan pemberontakan jika tidak 

diwadahi secepatnya. Sedangkan Abd. Rohim Ghazali sebagai perwakilan 

Muhammadiyah tidak sepakat dengan dijadikannya Gerakan 212 sebagai ruang 

publik yang ditawarkan masyarakat. Karena hal tersebut memicu berbagai 

dampak negatif dan memang tidak sesuai dengan budaya kerja Muhammadiyah. 

Pada aspek demarkasi, Abd. Rohim Ghazali mengatakan bahwa demarkasi 

ini merupakan dampak dari munculnya polarisasi di masyarat dan Gerakan 212 



106 

 

tidak mampu meminimalisir hal tersebut. Ia memandang bahwa kasus Basuki 

Tjahaja Purnama merupakan kasus hukum. Maka sudah benar jika mekanisme 

hukum yang menangani kasus ini dan bukan gerakan massa. Fahri Hamzah 

merespons isu ini dengan anggapan bahwa demarkasi yang didasari oleh 

polarisasi di masyarakat akan terus berpotensi untuk muncul. Maka dari itu, 

Indonesia menggunakan sistem demokrasi untuk mengorganisasikan polarisasi 

tersebut. Ketika demarkasi muncul, maka hal tersebut menunjukan pemerintah 

tidak efektif dalam memaksimalkan sistem demokrasi di Indonesia. Hidayat Nur 

Wahid menghubungkan hal ini dengan sikap dan budaya PKS sebagai partai 

pengusungnya. Demonstrasi damai memang bagian dari cara masyarakat 

menyampaikan aspirasi dalam sistem demokrasi dan PKS mendukung hal 

tersebut. Sedangkan Maskudi Baidowi memandang polarisasi merupakan hal yang 

wajar dalam praktek demokrasi dan untuk mencegah potensi munculnya 

demarkasi tersebut, berpartsipasinya MUI pada Gerakan 212 merupakan upaya 

meminimalisir demarkasi tersebut. 

Pada aspek politik, respons tokoh Islam kembali beragam. Fahri Hamzah 

menanggapi isu ini dengan menghubungkan Gerakan 212 sebagai kebutuhan 

masyarakat ruang publik dan pengimplementasian sistem demokrasi di Indonesia. 

Tetapi terkait dampak politik yang ia dapatkan atas dukungannya terhadap 

Gerakan 212 adalah semakin baik hubungan Fahri Hamzah dengan konstituennya 

yang juga memintanya bersikap demikian dan memungkinkan peningkatan jumlah 

konstituennya karena masyarakat melihat perannya sebagai penyalur aspirasi 

masyarat, khususnya pada pelaksanaan Gerakan 212. Respons yang sama 

disampaikan oleh Hidayar Nur Wahid, yang juga mengaitkan kesamaan nilai yang 
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ditawarkan oleh Gerakan 212 dan selera yang dimiliki Hidayat Nur Wahid sebagai 

kader PKS. Hal lain disampaikan oleh Abd. Rohim Ghazali, bahwa adanya aspek 

politik dan tidak fokusnya tuntutan pada aspek keagamaan dari Gerakan 212 

menjadi pertimbangan Muhammadiyah untuk tidak mendukung Gerakan 212. 

Sedangkan Maskudi Baidowi mengatakan ranah politik pada Gerakan 212 

disadari oleh MUI. Tetapi prioritas aspek di Aksi 212 dan Reuni Akbar 212 yang 

berbeda, juga membuat sikap MUI berbeda dalam merespons Gerakan 212. 

Sedangkan pada aspek sentimen agama, etnisitas dan sosial ekonomi 

(identitas), Hidayat Nur Wahid dan Fahri Hamzah mengembalikan hal tersebut 

pada kemampuan pemerintah dan masyarakat dan mengelola sistem demokrasi, 

serta tidak dapat memastikan seberapa besar pengaruh Gerakan 212 pada aspek 

ekonomi. Dalam merespons isu ini, Abd. Rohim Ghazali mengarahkan bahwa dari 

awal Gerakan 212 memiliki kecenderungan kepentingan politik yang membuat 

gerakan ini tidak fokus pada aspek agama. Jika isu etnisitas dan sosial ekonomi 

muncul, hal tersebut merupakan bagian dari kepentingan politik dalam Gerakan 

212. Sedangkan Maskudi Baidowi menilai hal ini dari kualitas masyarakat dalam 

melihat perbedaan etnis. Basuki Tjahaja Purnama merupakan etnis Tionghoa yang 

sering dipandang sebagai simbol masyarakat menegah keatas. Sedangkan 

masyarakat menengah kebawah, menurutnya didominasi pribumi dan masyarakat 

Islam. Jika tidak mampu mengkondisikan massa Gerakan 212, isu etnisitas dan 

sosial ekonomi  akan memiliki potensi yang semakin kuat di masyarakat 

Indonesia.  
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6.2 Saran 

Dalam proses analisis dan pembuatan penelitian ini, penulis menilai bahwa 

terdapat beberapa hal perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

membahas mengenai topik Gerakan 212 ini, yaitu: 

1. Peneliti terlebih dahulu melakukan pemetaan terkait pihak-pihak yang 

berkontribusi pada pelaksanaan Gerakan 212 dalam beberapa aspek, seperti 

ideologi, kepentingan politik, atau kriteria konstituen dari pihak-pihak 

tersebut. Hal tersebut dilakukan agar dapat menemukan potensi dari pihak-

pihak tersebut dalam mendukung Gerakan 212. 

2. Meneliti Gerakan 212 dengan perbandingan pemikiran yang ada di Indonesia. 

Misalnya membandingkan pola pemikiran revivalis dan marhaen dalam aspek 

sosial politik. 

3. Melakukan penelitian tentang kondisi GNPF-MUI pasca Reuni Akbar 212 

tahun 2017 menggunakan teori struktur kesempatan politik, mobilisasi sumber 

daya, dan framing dalam gerakan sosial. Sebagai upaya mengukur tingkat 

kemapanan GNPF-MUI sebagai sebuah gerakan sosial.  
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